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Omstreden
hek voorlopig
van de baan
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Zie onze advertentie op de achterpagina
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Winterse
Santekraampie
was geslaagd

Cultuur
Mooie details
glas-in-lood
in voordeur

Recordaantal duikers Nieuwjaarsdag
Het aantal duikers dat tijdens Nieuwjaarsdag in Zandvoort een verfrissende duik in de

RECO
AUTOSCHADE SERVICE

Sport

15

4-uursrace
komende zondag
deels in donker

Bart Brandjes was
bij Club Nautique

Noordzee nam, was veel groter dan ooit. De oudste Nieuwjaarsduik van het land, alweer

Bart Brandjes, een van de deelnemers aan The Voice of

leken bij de 1.800 van vorig jaar een forse stijging.

in Club Nautique. Eigenaar Maarten Keislair meldde vol

de 52e, mocht zich dit keer verheugen in een recordaantal van 2.800 deelnemers, verge-

Holland, heeft op Nieuwjaarsdag een optreden gegeven
trots dat hij deze beginnende artiest al een poosje gele-

den had gecontracteerd, nog voor de start van het zeer
populaire tv-programma.

Het verhaal kennen
achter uw vermogen.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.
2.800 duikers rennen de zee in voor een frisse duik

Let op!

Het redactiekantoor
van de Zandvoortse
Courant is per 1 januari
verhuist naar

Bakkerstraat 2c
(naast de VVV)

De Mannetjes

Zeeduik

‘Met zulke zachte
temperaturen was
het natuurlijk een
“koud” kunstje’

De organisatie had bij de
hoofdsponsor 2.800 oranje
mutsen besteld en die wa
ren na inschrijving allemaal
op. Als men dan bedenkt dat
er velen zonder muts doken,
moet het aantal groter zijn
geweest dan die 2.800.
Milo Gerritsen was een trots
man toen hij het aantal be
kend maakte. Echter hij had
vanaf het podium geen zicht
op de duikers die helemaal

Verbouwings
uitverkoop

20%
korting op

aan de rand van de zee ston
den en zo kon het dus zijn
dat er meer doken dan offici
eel bekendgemaakt werd. Op
de boulevard was het juist
een stuk minder druk dan
de afgelopen jaren. Het aan
tal kijkers was waarschijnlijk
meer dan gedecimeerd.
De vele sportievelingen had
den deze Nieuwjaarsduik
het geluk dat de klimatolo
gische omstandigheden van
buitengewone aard waren.
De luchttemperatuur be
reikte zondag in Zandvoort
een peil dat op sommige
dagen tijdens de afgelopen
zomer bijna niet eens werd

gehaald: 12,3°C.! Ook de tem
peratuur van het zeewater
was hoger dan het normaal
gesproken op 1 januari is. De
thermometer stopte pas bij
9,1°C., een ongekende hoogte
voor deze tijd van het jaar.
Waarschijnlijk liggen deze
waarden aan de basis van
deze recordduik.
Ook dit jaar stond ‘De Duik’
in het teken van een goed
doel. De organisatie had de
Voedselbank, die in Zand
voort heel veel goed werk
verricht, daarvoor aangewe
zen. De Voedselbank mag
binnenkort het bedrag van
€ 650 tegemoet zien.

Le Chic, Armani, Guess,
Fossil, 20/twenty, ti Sento, Blush,
Breil, Pulsar, Diesel, Adami en
Martucci, Swarovski,
zilver en goud.
Haverkort
Vraag naar de voorwaarden

Bart Brandjes opende het nieuwe jaar bij Club Nautique

Een vol strandpaviljoen ge
noot afgelopen zondag zien
derogen van het spektakel
en zo maar binnen lopende
gasten wisten niet wat ze za
gen. Voor de aanwezigen kon
het nieuwe jaar niet mooier

beginnen! Brandjes is een
van de laatste twaalf over
gebleven kandidaten in The
Voice of Holland. Komend
weekend zal de zanger, die
Marco Borsato als coach
heeft, weer in actie komen.

&
Wij wensen iedereen een
heel gelukkig en gezond 2012!
Dinsdag 10 januari: afsluiten Haltestraat
bij evenementen en informatie over
windmolens op zee. Kijk op pagina 14
Gemeente Zandvoort

Juweliers

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem
023 53 34293 • www.haverkortjuweliers.nl

En komen vervolgens weer voldaan terug
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30-12-2011 overleden:

Engeltje Terpstra-Keur

Spotlights
Lieve Jordy,
30 Jaar
Van harte
gefeliciteerd!!

De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
De kinderen

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar
voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringde, delen wij
u mede dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en geweldige opa

Dikke kus van
je moppie!

- Harry Haarlem, 3 januari 2012

Susanna
Yvonne
Sharon, Jamie
Tineke
Gaby, Lesley
Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging
die Harry heeft mogen ontvangen op afdeling F
van de Janskliniek te Haarlem.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zaterdag
7 januari van 16.00 tot 16.45 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 9 januari
om 11.15 uur in crematorium Westerveld aan de Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het
NH Hotel, Burgemeester van Alphenstraat 63 te Zandvoort.

Zo sterk als een beer,
maar zijn lichaam kon niet meer
Dankbaar dat hij niet langer hoefde te lijden, maar
verdrietig om het verlies van onze broer, zwager en oom

Hendricus Joannes Vosse
-Harry-

*25-12-1945

†03-01-2012
Angeline
Els en Mart
Miranda
Linda en Gordon
Bridget en Jesper
Tamara
Miriam en Jochem
Monique en Ronny
Ellen en Ebbel
Albert † en Ricky
Marjolein
Hanneke

2

Zondag 15 januari
Winterborrel
vanaf 15.00 uur met
T. 023 57 157 07
jan

Henricus Joannes Vosse

Zandvoort, 25 december 1945

waterstanden

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

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c • 2042 HK 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
Brederodestraat 158 - 2042 BM 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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www.clubnautique.nl
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burgerlijke stand
24 december - 30 december 2011
Aangifte Geregistreerd Partnerschap:
Elgey, Victor Joseph en: Wijker, Hetty.

Overleden:

Bijl, Willempje Maria, oud 72 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Driekoningen-viering: presentatie
door parochiebestuur en toost op het nieuwe jaar
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Driekoningen-viering
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl
Taizédienst
De eerstvolgende oecumenische Taizéviering is op 6 januari
2012. Deze datum is tevens een christelijke feestdag van de
Driekoningen die altijd op 6 januari gevierd wordt. De werk
groep kozen als nieuw thema 'Op zoek naar het licht ' uit Apk
21:22-27. De viering is in de Protestantse kerk aan het Kerkplein,
het inzingen van de liederen is om 19.00 uur en de viering is
van 19.30 tot 20.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om
tijdens de dienst een kaarsje aan te steken tijdens de samen
zang. Na afloop van de viering staat de koffie en thee klaar.

januari
6 Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie - De Krocht,
19.00-21.00 uur

Geen ‘Buchenwaldhek’ in Bentveld
Er komt geen ‘Buchenwaldhek’ als kunstwerk op het landgoed Groot Bentveld. De ontwerpers van Studio Job hebben besloten het ontwerp te wijzigen, zo liet een woordvoerder vorige week aan het ANP weten.

6 Talent of the voice XL - Grand café XL,
aanvang 21.00 uur

6 Jam Sessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
7 Discofeest ijsbaan - Raadhuisplein, aanvang 17.00 uur
8 Nieuwjaars surfwedstrijd - Strand: De Haven
van Zandvoort, 08.30-17.00 uur

8 Nieuwjaarsconcert - St. Agatha kerk,
aanvang 14.30 uur

8 Nieuwjaarsrace - Circuit Park Zandvoort,
aanvang 15.00 uur

8 Klassiek Openingsconcert - Protestantse kerk,
aanvang 15.00 uur

11 Kerstboomverbranding - Strand: ter hoogte van
de Rotonde, aanvang 19.30 uur

Woensdag traditionele
Kerstboomverbranding

Landgoed Groot Bentveld | Particuliere foto

Volgens de woordvoerder
is dit besluit genomen on
danks dat het kunstwerk
niet lijkt op het toegangs
hek van het voormalige con
centratiekamp Buchenwald.
“Wij maken in ons werk
altijd gebruik van icono
grafische beelden, maar

realiseren ons nu wat de
maatschappelijke impact
van het gebruik van dit spe
cifieke beeld is geweest”,
aldus Studio Job.
De ontwerpstudio zegt het
te betreuren als mensen
gekwetst zijn door het ont

Na afloop van de Nieuwjaarsduik is er een kleine verkeerschaos ontstaan. Nadat het begon te regenen wilden de

de gemeente vergunning gegeven om de ingeleverde

wegen Zandvoort uit raakten vol, de ondernemers in het

te laten gaan.

se verkeersbegeleiders waren na afloop de gebeten hond.

boomverbranding op het strand plaats. Ook dit jaar heeft

mensen die van het strand kwamen snel weer naar huis. De

kerstbomen, onder toezicht van de brandweer, in rook op

centrum hadden weinig tot niets te doen en de Zandvoort-

De verbranding start om
19.30 uur op het strand ter
hoogte van de Rotonde aan
de Strandweg. Kerstbomen
kunnen woensdag 11 januari
ingeleverd worden tussen
13.00 en 16.00 uur op het
terrein naast Holland Casino
Zandvoort aan de Strandweg
of bij de remise aan de
Kamerlingh Onnesstraat 20
in Zandvoort Nieuw Noord.
Voor elke boom die u inlevert

krijgt u € 0,20 en een lot. Er
worden 20 cadeaubonnen
van € 5 verloot. In de laat
ste week van januari maakt
de gemeente de winnende
lotnummers bekend in de
Zandvoortse Courant en op
de gemeentelijke website.
Vanzelfsprekend kunnen
handelaren niet aan deze
actie deelnemen. Voor meer
informatie kunt u bellen
naar tel. 5714023.

Tradities
Tradities moet je in stand hou
den, vinden echtgenoot en ik
zelf. Gelukkig zijn de kinderen
het met ons eens. Dus staan
man en dochter braaf oliebol
len te bakken op 31 december.
“Dit jaar maak je er niet zo veel
hoor mam”. Dochter kijkt me
streng aan. “Elk jaar houden
we er veel te veel over. Eén
emmer beslag is genoeg”. En
de appelflappen dan?, vraag
ik, “die horen er ook bij. “OK.
Dan nemen we twee emmers
beslag. Eén voor de bollen en
eentje voor de flappen”. Vooraf
heb ik echter het meeste werk
al gedaan. Omdat we elk jaar
een midweek weggaan voor
Oud en Nieuw moet ik voor de
kerstdagen al inkopen doen.
Trouwens, oliebollen beslag
maken is ook een zware klus.

Zandvoort kreeg vele nega
tieve reacties op de bouw
van het kunstwerk, dat doet
denken aan de entree van
Buchenwald. Het Centrum
Informatie en Documentatie
Israël (CIDI) riep de gemeen
In genoemde midweek loge
te de bouw stop te zetten.
ren we deze keer in Arcen. Een
schattig plaatsje in Limburg.
Er is een kasteel (was geslo
ten) en er zijn kasteeltuinen.
en wordt in opdracht be Daarvoor moet je wel mooi
heerd door Spaarnelanden, weer hebben. Een beetje mie
die echter geen beheerder zerig wandelen we door het
achter de hand had om de centrum. Ook dat is geen suc
bomen handmatig open te ces. De bekende Limburgse
maken. Mede omdat er vlak bierbrouwer Hertog Jan
na de (her)opening van het heeft een doolhof gebouwd.
parkeerterrein nogal het een Metershoog is er een 'bin
en ander fout is gegaan, stak nentuin' opgestapeld van
parkeerwethouder Andor bierkratten. Binnen de omhei
Sandbergen de hand in eigen ning kun je ronddwalen, ook
boezem en beloofde beter gemaakt van bierkratten. “Ze
schap: “Volgende keer zal er hadden er beter een ijsbaan
bij grote drukte iemand aan van kunnen maken. Net zoals
bij ons, in Zandvoort”, mopper
wezig zijn.”
ik bozig. “Het hele centrum is
niet meer te zien. Vreselijk,
wat een afgang”. Gelukkig
zijn we het er samen roerend
over eens. Dit is echt heel lelijk.
Via Duitsland rijden we weer
terug naar Zandvoort. Waar
meteen de gezellige drukte
in het centrum opvalt. Vooral
rond de ijsbaan is het goed
toeven. Dit doet Zandvoort
goed. Met dank aan de ge
meente, ondernemers en vrij
willigers. Laten we er
dus hier maar een tra
ditie van maken. Ik ben
100% voor. Een gezond
en gelukkig 2012 toege
wenst.

Gemopper over afhandeling verkeersdrukte

Op woensdag 11 januari vindt weer de traditionele kerst-

De vuurstapel trekt altijd veel bekijks

werp. “Dat is nimmer de be
doeling geweest. Wel zullen
we doorgaan met kunst ma
ken die uitnodigt tot dialoog
en gaan we de controverse
niet uit de weg”, aldus de
woordvoerder. Eerder maak
te de gemeente Zandvoort
bekend dat de bouw van
het omstreden kunstwerk
in elk geval de komende drie
maanden zou worden stilge
legd. In die periode wilde de
gemeente met alle betrok
kenen overleggen en kijken
of het 'Buchenwaldhek' ju
ridisch nog kon worden te
gengehouden.

column

Tijdens de vorige edities
van de Nieuwjaarsduik was
er sprake van vrij parkeren
op parkeerterrein De Zuid
en waren de Zandvoortse
verkeersbegeleiders (van de
Zandvoortse4daagse) om
medewerking gevraagd.
Beide bleek nu niet het geval.
De verkeersregelaars zeggen
dat ze op eigen initiatief
zichzelf op het laatste mo
ment hebben aangeboden.
Ondernemers in het cen
trum hebben naderhand ge
klaagd dat zij niet veel profijt
van het grootschalige eve
nement, wat het in potentie
ook is, hebben gehad. Of dat
met de afhandeling van het
verkeer te maken heeft ge
had is moeilijk te bepalen.
De ondernemers vinden van
wel. Geconstateerd werd dat
het verkeer dat Zandvoort

binnenkwam direct naar
het parkeerterrein De Zuid
werd gedirigeerd en bij ver
trek opnieuw direct eruit.
Hierdoor kon de Zandvoortse
middenstand, die rekende op
wellicht wat extra omzet,
nergens van profiteren.

De Zuid

Op het grote parkeerterrein
was ook lang niet alles op
orde. Een van de twee be
taalautomaten werkte niet
en omdat er geen beheer
der aanwezig was werd het
al snel een chaos. Een groot
aantal parkeerders was het
lange wachten op een gege
ven moment dermate beu
dat zij zelf handmatig de
slagbomen openhielden.
Het parkeerterrein is sinds
vorig jaar in eigendom van
de gemeente Zandvoort

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

Wij wensen iedereen een
gezond en gezellig 2012
Zondag 8 januari gezellig borrelen met
zanger JOHN HEESEN v.a. 17.00 uur
27, 28 en 29 januari
15 over rood
koppeltoernooi

Het team
van Thalassa
wenst jeloi een
(h)eerlijk en
voorspoedig 2012!

Haltestraat 46 - 2042 LN Zandvoort
023-5737046

OVZ Decemberloterij

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.

Prijs

Aangeboden door

3e trekking

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

L. Zeilmaker
Primowees
Vossen Bol
A. v.d. Linde
B. Wijker
C. Westerhof
Drenth
D. Boskamp
Biben
T. Poppen
M. van Dijk
R. Mudde
R.E. de Vrier
K.F.J. Eldering
J. Terol
S. Mors
Fam. Schotanus
W. Kroese
M. Fiet
H. van Eldin
Fam. Bosman
R. Witte
Th. E. Wagenaar

Prijs

Aangeboden door

3e trekking

Samsung 94 cm Smart Led tv
Samsung Bluray speler
2 jaarkaarten
voucher voor verblijf in park t.w.v. € 250
citybike
correctiemontuur naar keuze t.w.v. € 250
verjaardagsfeestje voor 12 kinderen en taart
zonnebril van True Religion t.w.v. € 250
notariële diensten t.w.v. € 250

Ondernemers Vereniging Zandvoort
Radio Stiphout
Circuit Park Zandvoort
Center Parcs Zandvoort
Hema Zandvoort
Zandvoort Optiek
Van Vessem le Patichou
Sea optiek
Van der Valk Swart Notarissen

R. v.d. Bergh
H. Smid
C.B. de Vreng
A. Heemskerk
de Ruijte
I. Worms
A. Vink
J. Roomijer
Fam Bosman

Hoofdprijzen
Kijk voor de voorwaarden en het filiaal bij
u in de buurt op: www.zonvaart.nl

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 12

Plaats een Zandkorrel
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Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.
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Met oog en oor
de badplaats door

Nieuwjaarsrecepties in 2012
Dit weekend zijn de meeste Nieuwjaarsrecepties in Zandvoort georganiseerd. Eén steekt

er met kop en schouders bovenuit. Een aantal organisaties, instanties en verenigingen
hebben de handen ineengeslagen en organiseren op vrijdag 6 januari in theater De Krocht
de eerste, gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie van Zandvoort.
Donderdag 5 januari kunt
u in hotel Hoogland vanaf
20.00 uur uw beste wensen
overbrengen aan het CDA,
afdeling Zandvoort.
Vrijdag 6 januari is dan van
19.00 tot 21.00 uur de grote
receptie waar u vertegen
woordigers vindt van: het
college en de gemeente
Zandvoort, het Rode Kruis,
OVZ, VVV Zandvoort, stich
ting Zandvoort Promotie,
muziekschool New Wave, de
Zandvoortse4daagse, Kon.

Horeca Nederland, het OPZ,
BKZ, ZHC, de lokale VVD en
de Zandvoortse Courant.
Zaterdag 7 januari kunt u
de Zandvoortse redders van
de KNRM de hand schud
den in het botenhuis aan de
Thorbeckestraat, aanvang
15.00 uur. SV Zandvoort
houdt zaterdag vanaf 17.00
uur zijn Nieuwjaarsreceptie.
Daaraan vooraf gaan drie
wedstrijden tussen oudselectiespelers, spelers van
de huidige selectie en een

veteranenelftal.
Zondag 8 januari zullen de
leden van de ZRB proos
ten op het nieuwe jaar. Dat
doen zij vanaf 15.00 uur in
reddingspost noord. Vanaf
16.00 uur staan de leden
van ZSC in hun kantine aan
de Duintjesveldweg klaar
om de nieuwjaarswensen
uit te wisselen. Hieraan
voorafgaande, vanaf 13.00
uur, wordt het jaarlijkse Jan
Hempenius Tennistoernooi
gespeeld.

Veel troep en schade na jaarwisseling
De afgelopen jaarwisseling is in Zandvoort niet al te rustig

verlopen. Weliswaar zijn er, voor zover bekend en gelukkig,
geen persoonlijke ongelukken gebeurd maar volgens de

gemeente is er, buiten de extra veegkosten, alleen al aan
straatmeubilair € 10.000 schade ontstaan.

Op sommige plekken bleven veel vuurwerkresten liggen

Zandvoort volgde tijdens
de jaarwisseling het lande
lijke beeld van veel vuurwerk.
Echter was het niet alleen vlak
na de officiële wisseling door
vuurwerk druk in Zandvoort.
Vooral het Gasthuisplein

werd overdag door jeugdige
vandalen omgetoverd tot een
rode massa van overblijfselen
van het vuurwerk. Omdat de
bezem niet werd gevonden,
of zelfs gezocht, moest de ge
meente een extra veegploeg

die kant op sturen. Niet alleen
deze troep werd niet opge
ruimd, ook ondernemers en
bewoners van het centrum
verzaakten om de rommel
weg te halen die ’s nachts was
ontstaan.
“Er zijn veel afvalbakken ge
sneuveld en een aantal ver
keersborden. Ook is er in de
A.J. v.d. Moolenstraat een
zogenaamde zoutkist geruï
neerd. € 10.000 is alleen de
schade aan straatmeubilair.
Hier zijn niet de veegkosten
meegerekend, die ook be
hoorlijk kunnen oplopen. Wat
mij betreft is die € 10.000 dan
ook een tussenstand, want ik
‘mis’ nog een aantal gesloop
te afvalbakken”, aldus wet
houder Andor Sandbergen.

ZANDVOORT SCHOON!?
= geen KCA bij het grofvuil
Klein Chemisch Afval hoort niet in de vuilnisbak en evenmin bij het Gemeente Zandvoort
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 4 februari staat deze
wagen weer bij de volgende haltes:
- Dirk van den Broek van 09.00 tot 10.00 uur
- Vomar / Pluspunt van 10.10 tot 11.00 uur
- Tolweg bij de Glas- en papierbakken van 11.10 tot 12.00 uur
Kijk voor verdere informatie op de afvalkalender 2012 of op de gemeentelijke website.

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

Pluimpje

De slogan ‘jong geleerd
oud gedaan’ gold zeker
voor vader met zoon die
op Nieuwjaarsdag gehoor
gaven aan de oproep van
de gemeente om je ei
gen vuurwerkafval op te
ruimen. Dat verdient een
schouderklopje en een foto
in de krant. Het is te hopen
dat zij niet de enige waren
die zo ijverig de stoep heb
ben schoon geveegd.

Badkoets

Burgemeester Niek Meijer
had met naamgenoot
Marcel Meijer afgespro
ken om op ludieke wij
ze mee te doen aan de
Nieuwjaarsduik. Als Marcel
een badkoets zou kunnen
verzorgen dan zou Niek
alsnog in zee gaan. Jammer
genoeg was dat niet meer
te regelen maar Marcel had
als grap toch een badkoets
meegenomen; een schaal
model. Dus kon
de burgemeester
met droge voe
ten het nieuwe
jaar in.

VVV gids

In zijn eerste
jaar als burge
meester van
Zandvoort is
Meijer wel op

1 januari het koude zeewater
ingegaan. Uiteraard is
dat vastgelegd door di
verse lokale fotografen
en de VVV heeft die foto
gebruikt voor de cover
van de nieuwe VVV gids
voor 2012.

Oliebollen voor
flatbewoners

Goede voornemens?

Alle bewoners van de
‘Blauwe flat’ in de Fleming
straat, hebben vlak voor de
jaarwisseling oliebollen
en appelflappen gekregen
van de zeer actieve bewo
nerscommissie. Met mede
werking van De Key en van
haar moeder heeft Esther
Koning, de voorzitter van
de commissie, een groot
aantal bollen en flappen
gebakken. De geste werd
zeer op prijs gesteld door
de flatbewoners. Een mooi
initiatief dat aangeeft dat
hier sprake is van een goede
verstandhouding onderling.

OOK Zandvoort organiseert
op woensdag 11 januari van
10.00 tot 11.00 uur weer
Yoga en Meditatie speciaal
voor (ex-)kankerpatiënten.
Het zijn in totaal 12 lessen
voor verbetering van kwa
liteit van leven en verbete
ring in eet-, leef- en slaappa
troon. Het zelfvertrouwen
wordt eerder hervonden, er
is meer sprake van inner
lijke balans en rust. Juist
als je ziek bent (ge
weest) is het fijn
om positief met je
lichaam bezig te
zijn. Voor meer in
formatie over kos
ten en deelname
kunt u b ellen naar
tel. 5740355.

Succesvolle musical

Snertwandeling

Het Nationaal Park ZuidKennemerland organiseert
op zondag 8 januari een twee
uur durende snertwandeling
voor jong en oud. De start is
om 11.00 uur bij bezoekers
centrum De Zandwaaier,
Zeeweg te Overveen. Na
afloop kunt u uw handen
warmen aan een kop snert
of warme chocolademelk
verkrijgbaar in het Duincafé
naast De Zandwaaier.
De kosten bedragen
€ 2,50 per
d e e l n e m e r
(chocomel
en snert zijn
niet bij de
prijs inbe
grepen). Aan
melden nood
zakelijk via
www.npzk.nl of
tel. 023-5411123.

De traditionele musical
die het kinderkoor van de
Protestantse kerk jaarlijks
in de kerk verzorgt, was ook
deze keer buitengewoon
vermakelijk en aandoenlijk.
Het koor speelde de musical
‘Het mooie geschenk’. Het
moet voor de leiding bloed,
zweet en tranen gekost
hebben om vooral de jong
ste kinderen van het koor
‘in het gareel te houden’.
Vooral de timing is natuur
lijk erg belangrijk en moet
terdege geoefend worden.
Gelukkig heeft de organi
satie, onder de bezielende
leiding van Maaike Cappel,
meer met dit bijltje gehakt
en dus was het weer genie
ten voor de goed gevulde
kerk.
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2012 wordt een mooi
evenementenjaar

Komende zondag is de laatste dag dat er kan worden ge-

Zandvoort staat aan de vooravond van een groots evene-

schaatst op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Voor het zo-

nementen op de kalender maar er zijn ook twee nieuwe

seerd onder de noemer: Disco on Ice.

mentenjaar. Natuurlijk staan er enkele bekende grote eveevenementen te noteren.

Allereerst is daar op 24
maart de 30 van Zandvoort.
Een wandeltocht van 30
kilometer door de omlig
gende gemeenten, georga
niseerd door Le Champion.
De start is op Circuit Park
Zandvoort en de finish ligt
in de Haltestraat. De orga
nisatie zoekt medewerking
met lokale partners om het
parcours extra gezellig te
maken. Een dag later is de
eerste lustrumeditie van
de Zandvoort Circuit Run
en het dorpsfeest in het
centrum van Zandvoort.
Ook voor dit lustrum zoekt
de organiserende stichting
Le Champion de medewer
king met lokale partners.

zal opnieuw de aandacht
trekken in augustus. De
exacte datum is nog niet
bekend, en het is direct
een officieel Europees
Kampioenschap. In 2011 is
voor de eerste keer het NK
Zandsculpturen bouwen
naar Zandvoort gehaald.
Deze sculpturen staan
nu nog steeds (!) op het
Badhuisplein. In augustus
2012 zal het vele malen
groter worden doordat het
nu om een EK gaat. Meer
zandsculpturen dus. De lo
catie ligt nog niet vast, het
kan een bepaalde locatie
worden, of in een looprou
te door het hele dorp.

Olympia’s Tour

Dan is de harddraverij nog
naarstig op zoek naar me
dewerkers en bestuurs
leden. Zonder hulp is het
niet op te brengen. Als er
dit jaar een draverij geor
ganiseerd kan worden, zal
Zandvoort hoogstwaar
schijnlijk in 2013 het NK
binnen haar grenzen krij
gen. Graag even contact
opnemen met organisator
Ton Ariesen als u genegen
bent een handje te helpen.

Daarna komen we de eer
ste ‘nieuweling’ tegen:
Olympia’s Tour door Ne
derland. De proloog op 14
en de start op 15 mei van
dit befaamde sport eve
nement vinden plaats in
Zandvoort. Om het extra
aantrekkelijk te maken
zoekt de gemeente nog
mooie ideeën op sportief
gebied.

De Karavaan

Dan is het de beurt aan
een tweede nieuweling:
De Karavaan, een zomer
theaterfestival dat gedu
rende een aantal dagen in
Zandvoort voor de nodige
cultuur zal zorgen met
straatartiesten en optre
dens. Het is voor de eerste
keer dat er een zomerthea
terfestival wordt gehouden
in Zandvoort. Voor meer in
formatie: www.kcnh.nl. De
organisatie is in handen
van de Cultuurcompagnie
Noord Holland en die zoekt
samenwerking met lokale
kunstenaars.

EK Zandsculpturen

Het Zandsculpturenfestival

Disco on Ice op de ijsbaan
ver is wordt zaterdagavond nog een heuse disco georgani-

Initiatiefnemers zijn Nop
Beijnes en Jules Fransen,
die een aantal jaar geleden
ook al eens een ijsdisco op
het opgespoten speelplein
van de voormalige Hannie
Schaftschool organiseerden.
In eerste instantie zal Roy
van Buuringen van 17.00 tot
19.00 uur de allerkleinsten
vermaken met zijn muziek,
daarna is het vanaf 20.00 uur
de beurt aan Dj Bert Coster
die de oudere jongeren zal
gaan vermaken. Het geheel is
omringd met veel kleurrijke

schijnwerpers die een feeë
riek licht over de baan zullen
laten schijnen, zoals het een
echte disco betaamd. De ijs
baan zal dan tot het midder
nachtelijke uur geopend zijn.
Zondag is de laatste dag
van de ijsbaan die dit jaar
veel Zandvoorters naar het
Raadhuisplein heeft gelokt.
Het definitieve sluitingsuur
is om 20.00 uur. Een mooi
initiatief komt dan ten ein
de. Laten we hopen dat deze
prille traditie volgende win
ter een vervolg krijgt.

Kortebaandraverij

Evenementenkalender

Op de website van de VVV
en de gemeente staat de
volledige evenementen
kalender 2012. Er zijn or
ganisatoren die ieder jaar
weer mooie, professionele
grote en kleine evene
menten organiseren. De
6 die boven genoemd zijn,
kunnen versterkt worden
vanuit de energie die
heerst in Zandvoort. Er zijn
mensen die affiniteit heb
ben met sport of cultuur.
Vanuit deze interesse is
het leuk om mee te doen.
Neemt u contact op met
Hilly Jansen voor meer in
formatie: h.jansen@zand
voort.nl.

Disco on Ice in 2009 op het schoolplein van de
Hannie Schaftschool

Eneco komt plannen rond
windmolenpark toelichten
Volgende week dinsdag zal Eneco in de gemeenteraadsver-

gadering 'Informatie' meer inzicht geven op het voorgenomen plan om voor de kust tussen Zandvoort en Noordwijk
een windmolenpark te realiseren. Al enige tijd is er de nodige commotie over dit plan dat al door Rijkswaterstaat
gefiatteerd is en dat er, volgens Eneco, ook zal komen.
De beide kustgemeenten voe
ren aan dat door de windmo
lens een mooie zonsonder
gang niet meer mogelijk is,
omdat de molens het zicht
belemmeren, en dat zij daar
door financiële schade zullen
oplopen.
De Zandvoortse Courant
meldde begin 2011 al dat het
windmolenpark er zou ko
men, maar daarna werd niets
meer vernomen van het plan.
Totdat Noordwijk een aantal
weken geleden aan de bel
trok. Wethouders uit diverse

kustplaatsen kwamen bijeen
om de situatie te bespreken
en om gezamenlijk naar op
lossingen, vooral op juridisch
gebied, te zoeken. Ook heeft
Eneco voor belanghebbenden
van Zandvoort, Noordwijk en
Katwijk een informatiebijeen
komst in Noordwijk belegd in
een poging de onrust weg te
nemen. Nu gaan zij dat dins
dag 10 januari in de raadszaal
van het raadhuis opnieuw
doen. De aanvang van de
openbare vergadering is om
21.15 uur en de entree is via de
trappen op het Raadhuisplein.

Wintersantekraampie
koud maar geslaagd
Vorige week woensdag beleefde Wintersantekraampie

haar tweede editie. Door een snijdende, gure wind werd

de organisatie gedwongen om de meeste kramen binnen
in het Jeugdhuis op te stellen en een aantal aan de achterkant van de Protestantse kerk, in de luwte.

Ondanks de gure wind was er veel animo

Ondanks de wat min
dere klimatologische om
standigheden, werd het
vooral voor de kleinste
Zandvoortertjes opnieuw
een feest om mee te mo
gen doen. Er was dus ge
noeg animo om te worden
geschminkt, een appel met
chocolade te eten of een
schitterende kralenketting
te maken.

Wintersantekraampie is
uit het brein van Maaike
Cappel en Wendy Jacobs
ontsproten, die met hun
idee vorig jaar een grote
prijs van de provincie NoordHolland wonnen. Hopelijk is
Wintersantekraampie een
net zo lang leven beschoren
als de grote broer in de zo
mer. Het past namelijk hele
maal in Winter Wonderland.

Dier van de Week
King is een ge
weldige (ex)kater
van 6 jaar jong. Hij
doet zijn naam eer
aan: als een echte
heerser beweegt hij
zich over de katten
afdeling en geeft
regelmatig een re
primande aan een brutale onderdaan. King is duidelijk
heer en meester en duld geen tegenspraak. Een huis voor
hem alleen is dan ook de beste oplossing; soortgenootjes
worden horendol van hem. Deze Koninklijke Hoogheid is
dol op aandacht en kriebeltjes maar ook het mensenvolk
mag niet te vrijpostig worden, dat wordt door King afge
straft met een lichte tik of soms zelf een klein knauwtje,
echter nooit gemeen, het is gewoon om zijn grens aan
te geven. King is een echte charmeur en een lieverd als je
zijn nukken eenmaal kent. Hij gaat erg graag naar buiten
om achter de vogeltjes aan te rennen dus een huis met
een tuin is voor hem een vereiste.

Heeft u plaats voor een troon in huis? Kom dan snel
eens op audiëntie bij King. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierente
huiskennemerland.nl.
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Elk vermogen heeft een verhaal
Bij de afdeling Private Banking van Rabobank Haarlem en Omstreken kennen we
dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en zitten we er heel dicht op.
Juist dát maakt ons advies zo persoonlijk.

IS PER 30-12-2011 PLUSPRAKTIJK
WAARBORG VOOR
KWALITATIEF GOEDE ZORG
Het team van Fysiotherapie De Prinsenhof
wenst u een gezond en gelukkig 2012.

Het verhaal kennen achter uw
vermogen. Dat is het idee.

Wij houden u graag in beweging.
Voor al onze klanten en passanten van en naar
de trein of de winkels hebben wij aan onze balie
een attentie klaar liggen voor een gezond 2012.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Fysiotherapie De Prinsenhof

Voor meer informatie belt
u ons op (023) 512 05 90.
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Theatergroep Los Zand in Pluspunt

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Zandvoort is komen wonen, gaat de kennismaking met ons

dorp terug tot 1954. Geboren in Breda, groeide hij destijds
op in Eindhoven, in een gezin met 9 kinderen. Een vriendin

uit die tijd, waarmee hij later ook getrouwd is, verhuisde
naar Overveen en samen met een paar vrienden besloot hij
’s avonds laat (!) naar Zandvoort te fietsen.
Op camping De Branding
werd de tent opgezet en
haalden zij de noodzakelijke
boodschappen bij de Spar.
“Bij mooi weer gingen wij
lekker zwemmen bij Riche
en ‘s avonds dansen. Ook
pakten wij de Blauwe Tram
om Amsterdam te bezoeken”,
vertelt hij nog steeds met ple
zier. De Tweede Wereldoorlog
heeft hij heel bewust mee
gemaakt. Daags na de be
vrijding in september
1944 werd Eindhoven
door de Duitsers
gebombardeerd,
en moest het
hele gezin naar
fa m i l i e a a n
de Belgische
grens vluchten.
“Na de oorlog
heb ik eerst de
HBS gedaan en
daarna de HTS
chemie afgerond. In
militaire dienst volgde
ik de officiersopleiding en
heb ik tevens mijn diploma
Engelse, Duitse en Franse
handelscorrespondentie ge
haald. Het liefst had ik daar
ook Russisch geleerd, maar
dat is er niet van gekomen”,
verteld hij. Hierna volgde een
scala aan werkgevers, zoals
Unilever, TNO Wageningen
en Heineken. Inmiddels was
hij in 1960 getrouwd en in dit
huwelijk kreeg hij een doch
ter en twee zoons.
In de jaren 70 verhuisde hij
naar Overveen. “Ik meldde
mij in Zandvoort aan bij de
Lions. Daar leerde ik onder
andere Kees Verkade kennen
en ook voor het eerst diens

vrouw Coby. Pas vele jaren la
ter, in 1986, ontmoette ik haar
tijdens een door de Lions in
Treslong georganiseerde
Beaujolais Primeuravond
weer. Wij waren allebei inmid
dels gescheiden en na tien
jaar ‘latten’ zijn wij 13,5 jaar
geleden getrouwd.” Samen
met de twee zonen van Coby
is hun gezamenlijke kleinkin
deraantal uitgegroeid tot ne

Jennes Daniëls
gen. Qua werkgevers werden
in die jaren nog Hobo/Faam,
Forbo Krommenie en Jardin
tuinmeubelen aan de lijst
toegevoegd, alvorens Jennes
in 1982 als bedrijfsadviseur
voor zichzelf begon.
Ook wat hobby’s betreft kun
je Jennes beslist veelzijdig
noemen. Zo was hij voorzit
ter van de Bloemendaalse
Modelvlieg Club en beschikt
hij zelf over een paar klassie
ke modelboten. Muziek ma
ken, met name op de piano,
geven zijn liefde voor muziek
aan. Verschillende sporten
zoals zeilen, tennis en golf

voorstelling voor familie, vrienden, bekenden en geïnte-

resseerden. Los Zand is een improvisatie toneelgroep die
is ontstaan uit de cursus Theatersport/Improvisatietoneel

Jennes Daniëls
Hoewel Jennes Daniëls (1934) pas eind jaren negentig in

Op zaterdag 28 januari geeft de theatergroep Los Zand een

die kan worden gevolgd bij Pluspunt.
heeft hij beoefend of doet
dit nog. Wekelijks is hij aan de
bridgetafel te vinden en sinds
een paar jaar is hij ook voor
zitter van de Zandvoortse
Bridgeclub. Dat brengt ons
gesprek direct op de sloop
van het Gemeenschapshuis
(“dat gebouw had iets om,
na een simpele renovatie, als
Zandvoorts monument te be
houden”) en de gedwongen
verhuizing naar de bovenzaal
van ‘De Blauwe Tram’ in het
LDC. Jennes: “In de loop der
jaren heb ik veel ervaring op
gedaan op de vele gebieden
van inrichting en indeling van
gebouwen, het zogenaamde
‘reshuffelen’. Ik zie dan ook
veel mogelijkheden om de
bibliotheek veel beter in te
richten, zodanig dat er een
veel beter gebruik van
zowel de moderne als
de klassieke ‘bieb’
kan worden ge
maakt. De (school)
kinderen kunnen
er bijvoorbeeld ‘ga
men’, de ouderen
(al dan niet in club
verband) schaken
en dammen. De mo
derne bieb met E-book
uitleen, films, CD’s, en
ICT-literatuur moet je dan
boven concentreren, waar
door er beneden meer dan
voldoende ruimte ontstaat
en het oorspronkelijke idee
van een multifunctioneel
gebouw alsnog bewaarheid
wordt. Ik probeer mij altijd
positief op te stellen en wil
graag meedenken om tot
een beter en vooral veiliger
(denk aan de trap) resultaat
te komen”, reikt Jennes zijn
hulp aan. Momenteel wacht
hij op het toegezegde over
leg met wethouder Toonen
en alle betrokkenen. Hij is er
van overtuigd dat er een per
fecte indeling is te realiseren
waarin het voor iedereen, en
zeker alle Zandvoortse ver
enigingen, prettig toeven is.

Het is niet de eerste groep die
deze cursus afsluit. Een aantal
jaren geleden heeft de groep
Los Zand een paar keer met
succes opgetreden in thea
ter De Krocht. Dezelfde groep
heeft ook nog theaterwed
strijden tegen andere groepen
gespeeld buiten Zandvoort.
Uiteindelijk is deze groep op
gehouden te bestaan en nu
staat er dus een tweede groep
te popelen om op te treden.
Theatersport, zoals deze vorm
van toneel ook wel heet, werd
tot grote hoogte gebracht
door de bekende groep De
Lama’s, die landelijke bekend
heid kregen door de televi
sieprogramma’s bij omroep
BNN. Improvisatietheater is

een genre op zichzelf: minder
gepolijst, onverwacht rauw
maar net zo goed weer teder,
direct en vaak met een korte
verhaallijn. Risico's nemen,
durven falen. Onverwachte
werelden die bestaan bij de
gratie van het moment en
alles houdt verband met de
snelheid waarmee acteurs
reageren. Ze gaan aan de
slag met verschillende im
provisatie-vormen. De vloer
op, de Harold en natuurlijk
theatersport. Alle aspecten
van het improviseren wor
den onder de loep genomen.
Samenspelen, blokkeren, ac
cepteren, associëren, focus
sen, uitvergroten. Maar het
belangrijkste is: spelplezier.
Door dat spelplezier zal de

toeschouwer als vanzelf mee
gaan doen, reageren en uit
eindelijk (mede)beslissen
welk team de wedstrijd heeft
gewonnen. Het studieseizoen
wordt met een spectaculaire
theatersportwedstrijd in Plus
punt afgesloten.
Pluspunt, Flemingstraat 55
Zandvoort. Zaterdag 28 janua
ri, aanvang voorstelling 20.00
uur en de zaal gaat om 19.45
uur open. De entree is gratis,
de consumpties niet.

door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Gebrandschilderd voordeurraam

Afgelopen jaar werd deze foto van het glas-in-loodraam
naar de redactie toegestuurd. Het tafereel kwam me erg
bekend voor en na enkele boeken doorzocht te hebben,
stond in het boekwerk ‘Zandvoort in oude prenten’ een
afbeelding van een schilderij van Jozef Israëls.
Het raam in de voordeur toont
een gedeelte uit het schilde
rij met een bomschuit op de
achtergrond als extra toe
voeging. Verder wordt het
gebrandschilderde gedeelte
van het raam fraai begrenst
door glas-in-lood in warme
kleuren. Er is geen signatuur
van de kunstenaar aanwezig.

Jozef Israëls

In 1855 vertrok Jozef Israëls om
gezondheidsredenen voor eni
ge tijd naar Zandvoort waar hij
inwoonde bij een scheepstim
merman en zijn familie. Hier

raakte hij geïnspireerd door
het vissersleven en ging
vanaf toen het eenvou
dige maar harde bestaan
van deze bevolkingsgroep
vastleggen op zijn doeken.
Naast Zandvoort verbleef
Israëls in de zomermaan
den van 1856 en 1866 in
respectievelijk Katwijk en
Bloemendaal waar hij even
eens inspiratie opdeed voor
zijn visserstaferelen.

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:
Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl
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Maak het weer fleurig
met bloeiend en groen
Specialist voor al uw bloemwerken.

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

Ouderen Partij Zandvoort
(OPZ)

wenst U allen
een gezond
en gezellig 2012

Actie vanaf

donderdag 05 januari
t/m zondag 08 januari:




Fijn volkoren € 2,10
Broodje v.d. week Tonijnsalade € 2,95
Kopje koffie met een koffie broodje € 2,95
Nieuw in ons assortiment
SHAPE brood 50% minder koolhydraten
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

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)

.
Reken zelf uw voordeel uit!
alig gratis een Zandkorrel plaatsen
nm
ee
u
nt
ku
s
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ort
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nd
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Met uw nie
liefst € 2,50 korting!
ar
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rre
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nd
lge
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e
elk
Tevens krijgt u op

2012

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

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

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
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:

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstukreepjes in
Bospaddenstoelen marinade
500 gram € 8,75

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Op een mooi 2012!
Borrelkaas van het huis
Nu heel kilo € 8,95

for shoes

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

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

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

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

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

Wist u al dat wij een
mooie collectie kristal
binnen hebben?

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Voor persoonlijk advies en begeleiding in relaties

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

(partners en ouder/kind).

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

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

Zachte contactlenzen
uitproberen?
Nu GRATIS een maand lang
zachte lenzen inclusief vloeistof!!!
SEA OPTIEK, zichtbaar beter!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

2012

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

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

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 F1

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

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

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Alarm:

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Tijdelijke actie
Compleet alarmsysteem

vanaf

CV installatie

levering en plaatsing alle glassoorten.

€ 750,-

NU OOK:

(excl. BTW)

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Tevens door u in te vullen:

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

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
.........................................................

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)
.........................................................

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
.........................................................

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
Van Galenstraat:
1 voor 1 auto € 120,en 1 voor 2 auto's
€ 145,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................

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
.........................................................
Gezocht:
(aanstaande) moeder die
wat steun kan gebruiken
voor gratis babykleding,
meisje mt. 44-68.
Reactie per email:
yvonnezandvoort@
hotmail.com
.........................................................
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.
.........................................................
Zelfstandige hulp
in de huishouding
biedt zich aan voor
1 dag in de week.
Tel. 06-36276274

Slender You Zandvoort
wenst iedereen een gelukkig,
gezond, ontspannen
en sportief 2012
.........................................................

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.
.........................................................
Lieve Jordy,
van harte gefeliciteerd
met je 30e verjaardag
op 8 januari.
Liefs Bert en Marja
.........................................................
Wat zijn uw
goede voornemens?
Afvallen? Meer bewegen?
Slender You kan u helpen!
Kom slenderen en
verlies centimeters
zonder inspanning!
Ook voor mensen met
medische klachten.
Slender You Zandvoort,
Schoolstraat 3,
tel. 06-19413733
.........................................................
Thee Weetje
Wist u dat Zoethout(thee)
helpt om te stoppen met
roken? In zoethout zit
ten bepaalde chemische
stoffen die de zin in een
sigaret doen verminderen.
Zoethout heeft ook een
rustgevende werking.
Tea-Licious

&

Heden Verleden

door Nel Kerkman

Groot Bentveld, is het interessant om eens naar de
van Zandvoort. De monumentale woning ligt tussen de Teunisbloemlaan, Duinrooslaan en Zuidlaan.
Het landgoed Groot Bentveld

Heden

Het monumentale hekwerk met een spelfout op de rechter pijler

Stichting

In 1965 wordt bij de gemeente Zandvoort een plan in
gediend voor 60 luxe appartementen met bijbeho
rend restaurant en 24 logeereenheden. Omdat in 1966
Groot Bentveld de status van Rijksmonument krijgt

ons nieuwe klimaat. De eerste januari was nog nooit zo

In Zeeland steeg het kwik
zelfs tot boven de 14 graden
op Nieuwjaarsavond. Er viel
ook erg veel regen, zodat de
eerste dag van het nieuwe
jaar ook zowat het natst
ooit verliep. Aan regen en
vooral wind de rest van deze
week geen gebrek, hoewel
de maandag nog heel aar
dig weer gaf.

geschiedenis te kijken van het oudste buitengoed

De kern Bentveld is ontstaan uit het landgoed Groot
Bentveld. Deze hofstede is meer dan 1000 jaar oud. De eer
ste bebouwing gaat ver terug en is vermoedelijk van voor
1596. De latere hofstede (een soort duinboerderij) was om
streeks 1596 in handen van Nicolaas de Leur. In 1660 heeft
de hofstede een boomgaard, circa 25 ha. zaai- en weiland
met vijvers, grachten en een valbrug voor het huis. Na 1722
wordt de hofstede, inmiddels in eigendom van de familie
Lestevenon, vergroot en verfraaid. In 1797 komt het in bezit
van Jan Nicolaas van Eys. Deze verkoopt het meteen door
aan de Amsterdamse koopman Hendrik Jacob Koenen, die de
landschapstuin geheel opnieuw laat aanleggen. Restanten
van de oorspronkelijke geometrische aanleg zijn vandaag de
dag nog steeds zichtbaar. Ook het huis wordt verbouwd en
Koenen plaatst een grote toegangspoort met een verkeerd
gespeld opschrift 'Bendveld', wat nu nog steeds op de rech
ter pijler staat. Vanaf 1838 komt de hofstede in eigendom
van de Van Lenneps.

En dat was nou typisch zo’n record dat helemaal past in

12,5 graden.

ken over een te plaatsen hekwerk op het landgoed

Verleden

Het jaar 2012 is direct al met een weerrecord begonnen.

zacht in het Zandvoortse met een temperatuur van ruim

Door de omvangrijke aandacht van de laatste we-

Taxuslaan.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Winter nog ver weg

De geschiedenis van landgoed Groot Bentveld

De hoofdingang bevindt zich aan het einde van de

Zandvoortse Courant • nummer 01 • 05 januari 2012

Foto GOZ, bld07756

Foto GOZ, bld07757

De huidige bebouwing is vanaf 1625. Het landgoed bestaat
uit een hoofdgebouw en enkele bijgebouwen met erf en
verdere grond, dat deels uit bos bestaat. Er is een vinken
baan aanwezig waar de gevangen vinken bestemd zijn
voor consumptie. Henriëtte L. Posthuma (1897) woonde
tot aan 1977 op het landgoed. In deze tijdsperiode woonden
en werkten de kunstenaars Aart van Dobbenburg en Kees
Verkade in het koetshuis. De aannemer, ir. J.M. Bakker uit
Aerdenhout koopt het landgoed van Posthuma en is de
volgende eigenaar. Het hoofdhuis, met directe omliggende
grond, wordt in 1980 verkocht aan de edelsmid Van der
Heijden. In 1992 koopt de zoon van Bakker, Jack Bakker, het
huis terug van Van der Heijden en hij combineert dit met
de grond uit de nalatenschap van zijn vader.
gaat dit plan niet door. Ondanks dat het landgoed op de
Monumentenlijst staat, dreigt begin jaren '70 de instorting
van het landhuis door langdurige verwaarlozing en ach
terstallig onderhoud. Er wordt door plaatselijke bewoners
aan de alarmbel getrokken en ze richten de Stichting tot
Behoud en Instandhouding van Groot Bentveld op. Er wordt
een boekje uitgegeven met de titel ‘Wie redt het duizend
jarige Groot Bentveld’.
In de eerste helft van de 20ste eeuw worden de
Bloemendaalse delen van 'Groot Bentveld' verkocht voor
de bouw van villa's. Het huidige landhuis is in particulier
bezit en is niet toegankelijk voor publiek.

Het stormachtige karakter
van de afgelopen dinsdag
middag houden we nog
even vast, want ook donder
dag kan de wind weer flink
uithalen en mogelijk komt
het weer even tot storm
kracht, of tenminste een
stormachtige wind in onze
regionen. Mogelijk waait
het zelfs nog wat harder
op de kust. De regen en de
buien zijn niet van de lucht
voorlopig, alleen op vrijdag
zijn de droge momenten
talrijker.

de buitengebieden van de
bebouwde kom kan het tot
een halve graad nachtvorst
komen.
Zicht op winterweer is er
dus voorlopig niet. De lage
en hoge drukgebieden blij
ven maar op de voor ons
winteronvriendelijke stek
ken bivakkeren, ook de ko
mende pakweg tien dagen
nog. Dit weerpatroon past
overigens uitstekend bij de
gewone Hollandse winter
en die kou van de afgelopen
twee decembermaanden
(2009 en 2010) is eigenlijk
een uitzondering.
Ook doet de betrouwbare
weerregel weer opgeld
dezer dagen. Heel dikwijls
volgt na een zachte de
cembermaand eveneens
een lauwe louwmaand. De
kans is zeer groot (70 pro
cent) dat ook januari 2012
als veel te nat en flink te
zacht in de boeken geno
teerd gaat worden straks.
De kans dat we nog op de
schaats komen binnen een
week of drie lijkt zo goed als
uitgesloten.

Aan het einde van de week
en dan vooral in het week
end wordt het iets frisser en
de buien die vallen kunnen
wat stofhagel opleveren
of misschien zelfs een vlok
smeltende sneeuw. Heel
bijzonder dit jaar, een vlokje Meer weer via www.weer
natte sneeuw! Tijdens een primeur.nl
enkele nacht wordt het
dan ook wat kouder en in weerman Marc Putto
Do.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 01 - 2012

zorgd door een diskjockey.

Vergadering college

De rotonde van het Raadhuisplein wordt zodanig afgesloten
dat driekwart van de rotonde nog bereikbaar is (alleen de
Kleine Krocht afgesloten);
De Kleine Krocht direct ten oosten van de Swaluëstraat wordt
afgesloten. De afsluiting van wegen is gelijk aan die van een
zondag terwijl er muziek gemaakt wordt in de muziektent.

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.

Raadvergadering

De vergadering gemeenteraad-informatie van 10 januari 2012
komt te vervallen.
De vergaderingen gemeenteraad-debat en gemeenteraadbesluitvorming van 11 januari 2012 komen te vervallen..

Ronde Tafelbijeenkomst

Op dinsdag 10 januari 2012 om 20.00 uur is er een Ronde
Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat: Afsluiting Haltestraat
Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit
om mee te denken over de afsluiting van de Haltestraat bij
evenementen, goed weer, in weekeinden e.d. Er zijn opties
met voor- en nadelen.
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.

Informatie over windmolens op zee

Op dinsdag 10 januari om 21.15 uur is er een bijeenkomst in het
raadhuis met als onderwerp:
Informatie van Eneco over het windmolenpark in zee
In deze bijeenkomst zal energiebedrijf Eneco informatie verschaffen over het voorgenomen windmolenpark op zee, voor
de kust van Zandvoort/Noordwijk
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein.
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt
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”).

Vergadering welstandscommissie

De vergadering op donderdag 12 januari begint om 15.00 uur
(tot ongeveer 17.30 uur) in vergaderruimte 1. 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.

IJsdisco

Op zaterdag 7 januari 2012 wordt de openingstijd van het
tijdelijke terras bij de ijsbaan aangepast, het terras mag dan
open zijn tot 24.00 uur.
Ook komt er een extra tappunt. Tevens wordt de muziek ver-

Ophalen huisvuil gaat naar een andere inzamelaar

Het ophalen van het huisvuil geschiedt per 1 januari door een
ander bedrijf.
Bij de periodieke aanbestedingsronde is het bedrijf GP GROOT
als nieuwe inzamelaar uit de bus gekomen.
Voor het ophalen van het restafval en GFT (grijs en groen)
verandert er niet veel. De rijroutes en ophaaltijden blijven
nagenoeg gelijk. Datzelfde geldt voor het aanmelden van
koelkasten diepvriezers, wasmachines en andere Afgedankte
Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA), zwaarder dan
10 kilo. Dit moet nog steeds gewoon via de centrale meldlijn
aangemeld gedaan worden. De goederen worden dan op
afspraak gratis voor de woning opgehaald.
Voor grof huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldienst de
contractregels nauwkeuriger zal gaan naleven. Dat betekent
dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden:
- Glas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal. Deze stoffen
vormen waardevol basismateriaal voor hergebruik en kunnen naar de brengparkjes verspreid over Zandvoort gebracht
worden.
- Chemisch afval (KCA) en Asbest. Deze stoffen moeten nadrukkelijk uit het milieu gehouden worden, mogen daarom niet
met ander afval in de vuilniswagen en moeten apart worden
ingeleverd. Ze worden niet opgehaald.
- Bouw- en sloopafval, stenen, tegels, grond, grind, zand, automaterialen, bedrijfsafval.
Deze zaken vallen niet onder te term huishoudelijk afval en
moeten op een andere manier worden afgevoerd.
Alle informatie over brengmogelijkheden, nuttige adressen
etc. staat vermeld in de AFVALWIJZER 2012 die recent huis aan
huis is verspreid. Op de gemeentelijke website is deze uitgebreider te vinden. Zie hiervoor www.zandvoort.nl / Loket / Afval
en Milieu / Digitaal loket Afval en Milieu .
De komende weken zal de nieuwe ophaaldienst extra worden
begeleid door medewerkers van de werkeenheid reinigingscontrole.

Notitie openingstijden 2011

De burgemeester heeft de ‘notitie sluitingstijden’ van 2010
ingetrokken en de ‘notitie openingstijden 2011’ vastgesteld. In
deze notitie worden de openingstijden voor horecagelegenheden als vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening
2011 nader bepaald.

Parkeervergunning die niet voor 1 januari kunnen worden
uitgegeven

De meeste parkeervergunningen voor 2011 verliezen hun geldigheid op 1 januari 2012. Door onvoorziene omstandigheden

kan de gemeente Zandvoort een aantal parkeervergunningen
niet voor 1 januari opnieuw uitgegeven. Het betreft alleen de
bedrijfsvergunningen voor werknemers. Hiervoor zijn wel in
2011 de aanvragen binnengekomen, maar deze zijn niet op tijd
verwerkt. De oude bedrijfsvergunningen voor werknemers voor
2011, blijven daarom geldig tot en met 31 januari 2012.

Betalingsvoorwaarden voor Gehandicaptenparkeerplaatsen

De betalingsvoorwaarden voor gehandicapten op algemene
gehandicaptenparkeerplaatsen zijn per 1 januari 2012 gewijzigd in de gemeente Zandvoort. Op 26-4-2011 heeft de raad
besloten om gehandicapten niet vrij te stellen van het betalen
van parkeerbelasting in een fiscaal gebied. Er is besloten dat
op basis van het gelijkheidsbeginsel gehandicapten ook het
uurtarief aan de parkeerautomaat dienen te betalen. Dit gaat
in per 1 januari 2012. Op gehandicaptenparkeerplaatsen in
een vergunningengebied dient met behulp van een daarvoor
bestemde gehandicaptenparkeerkaart en Bewonersvergunning / Bezoekerspas geparkeerd te worden op een algemene
gehandicaptenparkeerplaats.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Vondellaan 60, plaatsen van een e-ticket gebouwtje, ingekomen 27 december 2011, 2011-VV-201.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
- Burgemeester Engelbertsstraat 21, het plaatsen van een
hekwerk om een parkeerterrein, verzonden 28 december 2011,
2011-VV-173.
- Duintjesveldweg 1, het verwijderen van asbesthoudend materiaal, verzonden 28 december 2011, 2011-VV-196.
- Dr. Joh. G. Mezgerstraat 96, het plaatsen van een dakkapel
aan de achtergevel, verzonden 29 december 2011, 2011-VV-187.

Gehandicaptenparkeren

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Vervolg gemeentelijke publicatie week 01

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 Lorentzstraat t.o. nr. 14

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.

Nieuwjaarsrace wederom deels in het donker
Traditioneel vormt de Nieuwjaarsrace, ditmaal op zondag 8 januari 2012, het startpunt van
het nieuwe racejaar op Circuit Park Zandvoort. Het gratis te bezoeken race evenement telt

als tweede wedstrijd van het Winter Endurance Kampioenschap. Speciaal aan de Nieuwjaarsrace is dat het de enige race in Nederland is die deels in het donker wordt verreden.

De 4-uursrace wordt deels in het donker verreden | Foto: Archief Chris Schotanus

De Nieuwjaarsrace start ’s
middags om 15.00 uur en zal
om 19.00 uur worden afge
vlagd. Rond 17.00 uur is het
volledig donker en vanaf dan
zullen de deelnemers onge
veer twee uur lang in de duis
ternis rijden. De startrij wordt
in de kwalificatie bepaald die
om 12.20 uur van start gaat.

Boeiend startveld

Net als bij eerdere edities
van de Nieuwjaarsrace
wordt het publiek getrak
teerd op een groot en gevari
eerd startveld. In het Winter
Endurance Kampioenschap
wordt gestreden in vier di
visies. In Divisie I, de klasse
voor raceauto’s met een

cilinderinhoud van meer
dan 3000cc, strijden dit
winterseizoen indrukwek
kende bolides, zoals de Saker
Sportscar, Porsche 997, V8
Star en BMW M3 GTR. In
Divisie II, waar de auto’s wor
den ingedeeld met een cilin
derinhoud boven 2000cc,
maar onder 3000cc, staan

de snellere toerwagens in
gedeeld, waaronder de BMW
E36 M3. Divisie III is het
strijdtoneel voor de bolides
met een cilinder inhoud tot
2000cc, met onder andere
de Renault Clio Sport. Ook
strijden in deze divisie de
BMW Compact bolides die
volgens DNRT reglementen
zijn geprepareerd. De laatste
klasse, Divisie IV, die beter
bekend staat als de Dieselklasse, herbergt auto’s als
de BMW 120d, Volkswagen
Golf 5 en diesels uit de DNRT
Endurance klasse.

Gratis toegang

De toegang tot de Nieuw
jaarsrace is gratis: duinen,
hoofdtribune en pad
dock zijn vrij toegankelijk.
Bezoekers die met de auto
komen, kunnen de auto
voor € 6 op het parkeerter
rein achter de hoofdtribune
parkeren.

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.

Nieuwjaarswedstrijd
Komende zondag vindt op het complex van de Zandvoortsche Hockeyclub de traditionele Nieuwjaarswedstrijd
plaats. Een team van de gemeente Zandvoort, bestaande
uit politici en ambtenaren, zal het dan opnemen tegen een
team van ZHC.
De wedstrijd is onderdeel
van een aantal activiteiten
rondom de jaarwisseling
en staat al vele jaren op de
agenda. Steevast is er tus
sen de beide speelhelften

het serveren van warme
chocolademelk, al dan niet
‘met’. De wedstrijd begint
om 14.30 uur. Na afloop is het
in het clubhuis een gezellig
samenzijn.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Accountantskantoor
Huppelschoten
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Beter Mobiel/Trade Ard
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Club Nautique

Dorsman Assurantiën
Fysiotherapie De Prinsenhof
Haverkort Juweliers
HB Alarmsystemen B.V.
Laurel & Hardy
Onel Window Dressings
Ouderen Partij Zandvoort
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toerkoop Zonvaart
Trimsalon Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

Storm

5

IJsbaan in
stijl afgesloten
met disco

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Eerste storm
van 2012 gaf
spektakel

Cultuur
Nieuwjaarsconcert kreeg
veel lof

Groeiende winkelleegstand zeer zorgelijk
Zandvoort heeft te maken met een grote leegstand van winkels. Wie door het centrum loopt ziet links en rechts leeg-

staande (winkel)panden. In totaal gaat het om zo’n dertig zaken. De leegstand is niet alleen in Zandvoort een probleem,
ook in veel andere winkelcentra in Nederland is er leegstand.

dat door het veranderende
koopgedrag van de consumenten binnen vier jaar één
op de drie winkels verdwijnt.
De OVZ-topman vindt het
winkelaanbod in Zandvoort
te eenzijdig: “We hebben te
veel van hetzelfde. Wat we
in ons dorp missen zijn grote
winkelketens als H&M, Sarah
en Hunkemöller. Voor die be-

De Mannetjes

Leegstand ook
positieve kant?

‘Als het goed is moeten
de overblijvers het een
stuk drukker krijgen’

De nieuwe
collectie is binnen!
Bij aankoop van een
bril of zonnebril
krijgt u nu een digitaal
fotolijstje KADO!!
Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Sport

Meer vuurwerk
boven de baan
dan er op

Nieuwjaarsreceptie
‘nieuwe stijl’ geslaagd
De voor de eerste keer georganiseerde Zandvoortse

Nieuwjaarsreceptie is een doorslaand succes geworden.

Gert van Kuijk maakt zich zorgen over de vele leegstaande panden in het centrum

Volgens OVZ-voorzitter
Gert van Kuijk zijn er wat
Zandvoort betreft een aantal oorzaken op te noemen:
de crisis, de opkomst van
online shoppen via internet
en slecht ondernemerschap.
Van Kuijk is vrij somber over
de nabije toekomst. Hij verwijst naar een artikel van Cor
Molenaar, hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit, die stelt
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drijven is Zandvoort geen
A-locatie, dus blijven ze hier
weg.” Van Kuijk is nu in gesprek met de gemeente over
een plan van aanpak. Want
dat er iets moet gebeuren dat
is duidelijk.
Dat vinden ook Bart Wijnberg
van kledingzaak Confetti en
Ad Rampen van Koffieclub
Zandvoort. Zij noemen de
huidige leegstand desastreus: “Het is vijf voor twaalf”.
Buiten de door Van Kuijk genoemde pijnpunten, ligt
volgens hun het probleem
van de leegstand ook voor
een groot deel bij de slechte
bereikbaarheid van het centrum en het ontbreken van
voldoende (goedkope) par-

keerplaatsen. Rampen: “Uit
een onderzoek over winkelcentra in de Randstad scoort
Zandvoort slecht wat betreft
parkeermogelijkheden en
bereikbaarheid met de auto.”
Wat beide ondernemers, en zij
niet alleen, mateloos stoort is
dat het parkeerbeleid van de
laatste jaren dramatisch is
geweest voor de Zandvoortse
ondernemers. Op drukke dagen worden automobilisten
naar parkeerplaatsen buiten het dorp geleid. Met als
gevolg dat er bijvoorbeeld
50.000 mensen op het circuit
zitten, maar dat het centrum
is uitgestorven. “De blunder op 1 januari na de drukbezochte Nieuwjaarsduik,
waarbij bezoekers van buiten
het dorp meteen na de duik
massaal het dorp werden
uitgejaagd, was voor ons de
druppel. We hebben direct
contact gezocht met wethouder Andor Sandbergen
van parkeerzaken. Die heeft
begrip voor onze klachten en
hij heeft aangegeven dat het
anders moet in de toekomst”,
aldus de ondernemers.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Heel veel Zandvoorters namen afgelopen vrijdag van de
gelegenheid gebruik om elkaar in De Krocht de hand te
drukken op het nieuwe jaar.

Drukte in De Krocht tijdens de eerste Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie

Een goed georganiseerde
receptie was het gevolg van
de samenwerking tussen
diverse instanties, verenigingen en organisaties in
nauwe samenwerking met
de gemeente. In een opvallend ongewongen sfeer werden er vele handen geschud.
De deelnemende organisaties hadden ieder een eigen
statafel waaromheen zij
zich konden profileren. Een

vervolg zal er zeker komen,
daar waren zowel de organisatie als de bezoekers het
wel over eens.
Evengoed werden afgelopen weekend nog diverse
andere recepties gehouden.
Zo waren wij onder andere
bij de KNRM, de ZRB en SV
Zandvoort. De foto’s op pagina 6 geven een sfeerimpressie van de recepties van
afgelopen weekend.

Wat mag niet meer bij het grof huisvuil?
Lees verder op pagina 20/21
Gemeente Zandvoort

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten

Tot op het laatst betrokken bij allen die haar lief waren is overleden, onze lieve en wilskrachtige moeder, schoonmoeder,
oma, omi, oma-oma en tante Lies

Je hart klopte tot het laatst voor anderen,
maar had geen kracht meer voor jezelf.
Onze lieve zorgzame man, vader en opa

Steven Water sr.
† 05-01-2012
Rie

weduwe van Arend Pool

Windesheim, 14 december 1912

Springfield-VS:
Bathmen:
Ridgefield-VS:
Amsterdam:
Deventer:

Norma
Martijn
Kim

Heemskerk:

Bentveld, 3 januari 2012

Albert en Anne
Astrid en Craig
Stuart, Kathrin, Jakob, Kristoffer
Arend Jan
Fred en Astrid
Sander en Jennifer
Alec, Rachel
Laura en Johan
Maarten en Miranda

T. 023 57 157 07
jan

Olga en Ruud

Correspondentieadres:
Fred Pool
Burg. Bogtstralaan 1
7437 CX Bathmen

Steef
Ingrid
Jamie
Linsey

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op
woensdag 11 januari.

Corr. adres:
Treubstraat 3
2041 VG Zandvoort

dankbetuiging

De crematie heeft reeds in besloten kring
plaatsgevonden.

14-01-1944

Met veel verdriet, maar heel dankbaar voor alle liefde en zorg
die wij van haar hebben mogen ontvangen, is ons plotseling
ontvallen onze moeder, oma en overgrootmoeder

Uw warme belangstelling, grote aanwezigheid,
de vele bloemen en kaarten zijn een troost voor
ons geweest.

Sijtje van Koningsbruggen - Kraaijenoord
echtgenote van Engel van Koningsbruggen † (1992)
26 juli 1925

Zondag 15 januari
Winterborrel
vanaf 15.00 uur met

Elisabeth Jacoba Pool - Pijpers
Tacoma-VS:
Ann Arbor-VS:

“Steef”

* 18-05-1929

waterstanden

`Het is volbracht`

IVAN Kirindongo

do
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www.clubnautique.nl
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17-11-2011

Freny en Sharline
Met speciale dank aan pastor Dick Duijves

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

3 januari 2012
Theo en Ria
Lia en Henk
Sonja en Willem
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
L. Sol
Thorbeckestraat 24
2042 GM Zandvoort

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

De plechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

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

UIT VA ART VERZORGING

Erika

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

2

Phoenix

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
15 Jazz in Zandvoort - Gastoptreden van Wies Ingwersen.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

20 Talent of the voice - Halve finale. Grand Café XL,
aanvang 21.00 uur

20 Jazz café - Saskia Laroo te gast in café Oomstee,
aanvang 21.00 uur

22 Klassiek Openingsconcert - Protestantse kerk,
aanvang 15.00 uur

politiebericht
Doorrijdster alsnog aangehouden
Een 51 jarige vrouw uit Zandvoort is zondagavond rond
half tien aangehouden in haar woning. Zij wordt ervan
verdacht kort daarvoor een aanrijding te hebben veroorzaakt in de Haltestraat en de plaats van het ongeval te
hebben verlaten. Na de aanhouding bleek zij onder invloed
van alcohol. Bij een ademtest kwam een promillage naar
voren van 2,38. Dat leidde tot de invordering van haar rijbewijs. Er wordt proces-verbaal opgemaakt voor de door
haar gepleegde verkeersmisdrijven.

Geweldig succes voor Disco on Ice
De tweede editie van Disco on Ice is een doorslaand succes geworden. Afgelopen zaterdag

Wat ook zo snel mogelijk
moet veranderen, zo opperen Wijnberg en Rampen, is
dat de parkeerplaatsen op de

Hogeweg, het Stationsplein,
de Engelbertsstraat en de
Zeestraat, die door het vergunningengebied (grotendeels) zijn verdwenen, weer
terugkomen. Verder moet
het parkeren in het centrum
goedkoper worden en op de
boulevard duurder. “Op die
manier wordt het winkelen
in het centrum van het dorp
veel aantrekkelijker en bovendien zijn strandgangers
bereid meer te betalen om
vlak bij het strand te kunnen
staan”, verduidelijken ze.
De ondernemers hebben
genoeg ideeën om meer bezoekers naar het centrum te
trekken. Een eerste stap is
dat winkeliers hun klanten
een gratis parkeerkaart kunnen aanbieden (die zij zelf
voor een euro kopen). Bart
Wijnberg zou graag zien dat
de weekmarkt wordt verplaatst naar hartje centrum
en dat er ook elke zondag

Volgens mij…

was het zelfs zo druk op de ijsbaan, dat er niet op een ‘normale’ manier geschaatst kon is het gewone leven weer begonnen. De vakantie is voorbij
worden. Veelal werd het niet meer dan lopen met schaatsen aan.
en de kerstboom de deur uit.
Het waren gezellige dagen
met als klap op de vuurpijl de
nieuwjaarsreceptie ‘nieuwe
stijl’, gezamenlijk georganiseerd door gemeente en belangstellenden. Het was druk
in de Krocht. Er werd flink
gekust en handen geschud.
Geen spoortje van onderlinge
onmin. Iedereen was ‘vrolijk en
tevree’ aan het dorpje bij de
zee. Een goed voorteken.
Dansen en schaatsen op een overvolle ijsbaan

Het was de afgelopen drie
weken toch al een drukte
van belang op de ijsbaan.
Menigeen is van mening dat
er, na de tweede editie, komende december opnieuw
een ijsbaan moet komen op
het Raadhuisplein. Vooral de
jongste Zandvoorters hebben veelvuldig van de baan
gebruik gemaakt, zelfs toen
het weer nu niet bepaald
om over naar huis te schrij-

ven was.
Hoogtepunt was zeker afgelopen zaterdag toen
Jules Fransen opnieuw een
Disco on Ice organiseerde,
in samenwerking met de
ijsmeesters en anderen. En
met die anderen wordt dan
bedoeld geluidstechnici Dj’s
en personen die hand en
spandiensten verleenden.
Zij hebben allemaal belan-

geloos bijgedragen tot het
succes van Disco on Ice. Ook
de gemeente heeft medewerking verleend door in
korte tijd een vergunning te
verlenen voor extra kramen.
Kortom: vrijwel iedere Zand
voorter gaat ervan uit dat in
de winter van 2012 zowel de
schaatsbaan als Disco on Ice
opnieuw voor gezelligheid
zal zorgen.

vervolg - pagina 1 - Groeiende winkelleegstand zeer zorgelijk
Wat de winkeliers betreft
moeten bezoekers met de
auto als eerste het dorp ingeloodst worden om te parkeren en naarmate het drukker
wordt steeds meer naar de
buitenkant. “We hebben nota
bene een prachtige nieuwe
parkeergarage voor 100 auto’s, maar deze is onzichtbaar
voor automobilisten die niet
bekend zijn in Zandvoort.
Nieuwjaarsdag stond deze
parking zo goed als leeg! Dat
kan toch niet? Het centrum
zou zeker duizend parkeerplaatsen moeten hebben om
als winkelcentrum te kunnen
overleven. Waarom geen
tijdelijke parkeerplaatsen
maken op de braakliggende
terreinen bij het voormalige
Gemeenschapshuis en op de
Prinsesseweg?”, zeggen ze.

column

een markt komt. Er leven
ook gedachten om het circuit
meer zichtbaar te maken in
de dorpskern. Gert van Kuijk:
“Waarom het Zandvoorts
Museum niet veranderen in
een automuseum, met onder
andere historische hoogtepunten van het circuit. En
als er in de weekeinden races
zijn dan zou je bij het museum racewagens kunnen
neerzetten en raceliefhebbers zouden er hun favoriete
coureur kunnen ontmoeten.
Dat trekt ongetwijfeld mensen naar het dorp die anders
alleen het circuit zouden bezoeken.”
Van Kuijk oppert ook nog een
plan voor een ondernemersfonds. Daar zouden eigenaren van zakelijk onroerend
goed jaarlijks verplicht een
bepaald bedrag in moeten
storten. Van dat geld kunnen dan evenementen en
andere activiteiten worden

bekostigd.
Het zijn allemaal ideeën
om Zandvoort als winkelgebied weer levend te krijgen.
Daarvoor moeten gemeente,
ondernemers en bewoners
samen optrekken. Schouder
aan schouder. Want inwoners van Zandvoort zijn er
zelf niet bij gebaat dat er nog
meer winkels verdwijnen,
waardoor je straks voor een
groot aantal boodschappen
naar Haarlem moet.

Een stap in de goede richting
is dat verhuurders van winkelpanden bereid zijn hun
(veelal te hoge) huren te
verlagen. Dat is nu gebeurd
bij Harocamo, dat het financieel heel zwaar had. Maar
door de huuraanpassing
kan deze befaamde brasserie doordraaien. Ook de huur
voor het winkelpand waar
McDonalds in heeft gezeten,
is naar beneden bijgesteld,
zodat Heintje Dekbed daar
nu is ingetrokken.

Na een huurverlaging kan Harocamo toch nog door

Mijn start naar 2012 begon niet
echt flitsend. Dit jaar bleven
we samen met de leendieren
Boris en Sammy gezellig thuis.
Op de lage tafel stonden overheerlijke oliebollen, rijkelijk
bestrooid met poedersuiker.
Ze smaakten verrukkelijk! Dat
vond hond Boris ook want in
een onbewaakt ogenblik at hij
de overgebleven oliebollen op.
Poes Sammy likte hulpvaardig
de poedersuiker op. Oké, dan
maar een oud jaar zonder deze
lekkernij. Plotseling viel mijn
lieftallige Mariabeeldje van
de luidsprekerbox. Misschien
te harde bastonen? De twee
stukken borg ik in de kast op. In
het nieuwe jaar maar op zoek
naar een nieuw beeldje. Want
waar moet ik anders m’n kaarsje bij branden? Zonder verdere
incidenten werd het 2012. Het
aanbod om de volgende dag
nog oliebollen te halen bij
een kennis sloeg Hans niet af
en reed snel langs. Helaas zag
hij een ijzeren pen in het hek
niet en beschadigde daarmee
de autodeur flink. Jammer,
niets aan te doen. Midden in
de nacht ging de telefoon. Je
schrikt je werkelijk een sikkepit. Wat nu weer? Het was
een SMS berichtje van dochter Arlette uit Noorwegen. Ze
wenste ons een geweldig 2012!
Om alle slechte voortekens
te bezweren heb ik Maria uit
de kast gehaald en aan elkaar
gelijmd. Ondanks haar breuk
is ze terug op haar vaste plekje. Met ervoor
een brandend kaarsje.
Het is net of er niets
gebeurd is.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
31 december - 6 januari 2012

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Timmercursus, voor jongens en meisjes

Geboren:

Youp Tim Pieter, zoon van: Zeedijk, René John Pieter en: Griek,
Catharina Louise.

Ondertrouwd:

Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
Vrijdag 15:30 – 17:00
27 januari t/m 27 maart

Sterrenburg, Hermen en: Hummel, Verona Zerline.
Fransen, Roderick en: Riksen, Nancy.

Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
Woensdag 9:30 – 10:30
15 februari – 25 april

Overleden:

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar

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
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar thee te drinken.

Donderdag 14:30 -15:30

Struinen in de Duinen.

12 januari t/m 26 april

geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

Woensdag 10:00 – 11:30

Medische gym

7 maart t/m 4 april

Rug, nek of andere medische klachten? Herstellen van een
blessure en toch bewegen?

Vrijdag 9:30 – 10:30

3 februari t/m 20 april

Creatief:
Aquarelleren/Open Atelier
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

Boetseren en Beeldhouwen
Improvisatie Toneel,

de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Donderdag 20:00 – 22:00

Glas in Lood,

2 februari t/m 26 april

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

Spaans IV

25 januari t/m 18 april

Voor wie tot Spaans III is gekomen

Woensdag 19:00 – 20:30

Nederlands

25 januari t/m 18 april

Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je je grammatica
wilt ophalen.

Donderdag 10:30 - 12:00

Engelse Conversatie
Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april
26 januari t/m 19 april

Picasa fotobewerking
Ontdek de mogelijkheden van je digitale foto’s.

Woensdag 20:00 – 22:00

18 januari t/m 22 februari

Maandag 20:00 – 22:00

16 januari t/m 13 februari

Beveiligen, schoonmaken en versnellen van je PC
Website bouwen en onderhouden
Senioren Snuffelcursus

19 januari t/m 23 februari

Dinsdag 10:00 – 12:00		

17 januari t/m 31 januari

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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kerkdiensten -

1. Tea Licious € 750
2. Café Neuf € 500
3. De Bode
€ 250
Wij bedanken de jury:
Klaas Koper, Marianne Rebel,
Mieke Thape en Ingrid Muller
voor hun werk en de mede sponsoren:
de Gemeente Zandvoort en de VVV Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Ds. N. Paap uit Leidschendam
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
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
Onze heerlijke Emmaplakken
nu 4 voor € 6,50
en onze bekende gevulde koek
nu € 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

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c • 2042 HK 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

Computer:

Donderdag 20:00 – 22:00

Geusebroek, Pieter Gerardus, oud 82 jaar.
van den Heuvel van Varik, Cornelis Frederik, oud 75 jaar.
Kuiper, Jan Hendrik, oud 99 jaar.
Pool geb. Pijpers, Elisabeth Jacoba, oud 99 jaar.
Vosse, Henricus Joannes Christianus, oud 66 jaar.
van Koningsbruggen geb. Kraaijenoord, Sijtje, oud 86 jaar.

Prijswinnaars
etalagewedstrijd 2011

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Brederodestraat 158 - 2042 BM 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.

Zoekt
creatieve, gemotiveerde hairstylist m/v
Leeftijd niet belangrijk

Wij zijn ook op zoek naar een leerling
Bel voor een afspraak: 023 - 57 12 895
contactpersoon: Ferhat Ay
Grote Krocht 27 2042 LT Zandvoort
w: haarzandvoort.nl • e: info@haarzandvoort.nl
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Hoofdprijzen decemberactie uitgereikt
De hoofdprijzen van de decemberactie van OVZ zijn afgelopen zaterdag aan de winnaars uitgereikt. OVZ-voorzitter
Gert Kuijk functioneerde in grand café XL als gastheer, met
secretaris Helma Hoogland als zijn assistent.

Prijswinnaars decemberactie met sponsoren

8 hoofdprijzen had OVZ ter
beschikking gekregen van
sponsorende Zandvoortse
ondernemers. De grootste
hoofdprijs had de ondernemersvereniging zelf aangeschaft: een Samsung 94
cm Smart Led TV. En laat nu
net de winnaar daarvan he-

laas niet aanwezig kunnen
zijn. De overige winnaars
hebben wel hun geweldige
prijzen in ontvangst mogen
nemen. Een mooie actie van
OVZ!

Etalagewedstrijd

In het verlengde daarvan

werden even later in hetzelfde grand café de prijswinnaars van de etalagewedstrijd, eveneens geïnitieerd
door OVZ, door Van Kuijk
bekend gemaakt. Volgens
de vierkoppige jury had
Tealicious in de Haltestraat
de mooiste etalage, op de
voet gevolgd door café Neuf,
eveneens in de Haltestraat
en op de derde plaats eindigde de winnaar van vorig jaar:
De Bode in de Kerkstraat.

Winnaars decemberactie

1e prijs: R. v.d. Bergh; 2e prijs:
H. Smid; 3e prijs: C.B. de
Vreng; 4e prijs: A. Heemskerk;
5e prijs: De Ruijte; 6e prijs: I.
Worms; 7e prijs: A. Vink; 8e
prijs: J. Roomeijer en 9e prijs:
Fam. Bosman.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd namens de
Zandvoortse Courant.

Storm houdt huis in Zandvoort
Zandvoort heeft vorige week donderdag de eerste storm
van het nieuwe jaar moeten doorstaan. Windkracht 9 uit
noordwest was er debet aan dat het water hoog tegen het

strand werd gestuwd waardoor er veel zandafslag was. De

vier jaarrondpaviljoens hebben het echter goed doorstaan.

Het speeltoestel zou niet veel later omkiepen | Foto: Chris Schotanus

Zandvoort Schoon?!
Grofvuil in 2012

Niet alleen het strand had
last van de zeer straffe wind.
Ook hier en daar in het dorp
werd schade aangericht, hoewel het in Zandvoort meeviel,
vergeleken bij andere plaatsen in de regio. Zo moest een
groot spandoek van Circuit
Park Zandvoort het ontgelden en verdween het speeltoestel op bijgaande foto
bijna in de woeste baren. Ook
ettelijke dakpannen konden
de kracht van de wind niet
doorstaan. Voor natuurliefhebbers en fotografen was
het echter een genot om
vooral vanaf het strand de
woeste zee op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Gemeente Zandvoort

Ook in 2012 wordt het grofvuil per wijk één keer per maand opgehaald. De ophaaldienst
kijkt vanaf nu strikter naar wat er op straat staat. Alleen echt grof huishoudelijk afval
gaat mee in de wagen. Denk aan huisraad die niet in de rolemmer past, zoals kapotte
meubelen en oude tapijten. Zaken als sloop- en bouwafval (deuren, vloerdelen), losse
(huisvuil) zakken, tegels en auto-onderdelen horen daar dus niet bij. Handhavers van de
gemeente zullen de komende tijd meegaan op de rondes om bewoners te informeren
en waarschuwen over de nieuwe manier van inzamelen.
In de Afvalwijzer staat alle informatie over wat u waar kunt aanbieden. Deze staat ook
op www.zandvoort.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)

Classic concerts
op 22 januari

In de evenementenagenda
van deze krant stond vorige week een verkeerde
datum voor het openingsconcert van classic concerts. Er werd gemeld dat
dit 8 januari, afgelopen
zondag dus, zou plaatsvinden. Maar die datum klopt
helemaal niet, het eerste
concert in 2012 dat door de
stichting Classic Concerts
wordt georganiseerd, vindt
zondag 22 januari plaats.
Toos Bergen meldde dat
ze suf gebeld is door mensen die het even niet meer
wisten. Een rectificatie en
onze oprechte excuses aan
Toos zijn hier op zijn plaats.

Expositie verlengd

De expositie ‘De Univer
sele mens’, van kunstenaar Hilly Jansen in het
Zandvoorts Museum, is
verlengd tot 31 januari. Er
zijn schilderijen, maskers
en vazen te zien met als
thema: Indianen, Geisha’s,
Cirque du Soleil en kinderen uit verre landen. Op
21 januari om 16.00 uur
wordt de winnaar bekend
gemaakt van de ingeleverde wensbriefjes waarop
de beste en mooiste argumenten staan om een van
de kunstwerken van Hilly
Jansen te winnen. De winnaar of winnares mag een
fantastische vaas uitzoeken.

Afscheid juf Marieke

Na 35 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn ge-

weest, waarvan 28 jaar bij
stichting de la Salle, neemt
juf Marieke HoekemaWijnbeek op dinsdag 17
januari aanstaande afscheid. Zij werkte onder
meer als leerkracht op
de Mariaschool en de
Nicolaasschool en gaat nu
genieten van haar welverdiende FPU pensioen. Langs
deze weg nodigt het team
van de beide basisscholen
belangstellenden uit voor
de afscheidsreceptie van
juf Marieke op dinsdag 17
januari tussen 16.00 en
17.00 uur in de aula van
de Nicolaasschool aan de
J.P.Thijsseweg 24.

Geopende deur

Het hekwerk in de Zuid
duinen dat geplaatst is om
de herten te
weren is voorzien van een
deur. Deze deur
is geplaatst om
eventueel loslopende herten weer terug
t e p l a at s e n
waar ze horen:
in de Amsterdamse Water
leidingduinen. Onverlaten
hebben deze deur opengebroken met als resultaat dat
een koppel herten zich kon
verspreiden in de buurt van
de Oranje Nas saus chool.
Een van deze herten is aangereden en dusdanig verwond dat de politie besloot
om het dier uit zijn lijden
te verlossen. Medewerkers
van Waternet probeerden
de andere herten naar de
geopende deur te drijven
en hebben de deur weer gesloten. De reden om de deur
te forceren, met als gevolg
dierenleed, is beslist onacceptabel. Mocht u een hert
zien dat gevaar kan opleveren of overlast veroorzaakt,
kunt u dit melden bij de gemeente, tel. 5740200, of bij
een noodgeval bij 112.

Toon Hermansgroep

Elke 2e vrijdag van de
maand, van 10.30 uur tot
12.00 uur, kunnen mensen
die met kanker te maken
hebben, of hebben gehad,
hun ervaringen uitwisselen
over alles rond deze ingrijpende ziekte. Voor vrijdag
13 januari wordt het onderwerp ‘Omgaan met angst’
besproken. De locatie is
Pluspunt, Flemingstraat
55 en wordt verzorgd door
OOK Zandvoort. Deelname
en ook de koffie of thee is
gratis.

Buurtbemiddeling
zoekt bemiddelaars

De meeste mensen kunnen
prima overweg met hun
buren, maar dat is niet altijd het geval. De oorzaken
kunnen uiteenlopen van
kleine irritaties tot een
groot meningsverschil. In
veel van die gevallen maken opgelopen emoties het
moeilijk om nog in redelijkheid met elkaar te praten.
Het gevolg kan zijn dat de
situatie steeds onprettiger
wordt. Buurtbemiddeling
kan in die gevallen helpen.
Buurtbemiddelaars werken
in tweetallen en proberen
om buren die overlast van
elkaar ervaren gezamenlijk om de tafel te krijgen.
Ze begeleiden het gesprek
en helpen de buren om het
probleem onderling op te
lossen. Buurtbemiddelaars
zijn onafhankelijk, kiezen
geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan
de slag te gaan en bent u
inwoner van Zandvoort?
Neem dan contact op met
coördinator Mary van der
Drift. Buurtbemiddeling is
dagelijks tussen 09.00 en
14.00 uur bereikbaar via tel.
023-5698883 of per e-mail:
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.
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Nieuwjaarsrecepties 2012
Ook andere recepties druk bezocht
De recepties van de verenigingen die niet aan de
receptie nieuwe stijl deelnamen waren eveneens
druk bezocht. De voorzitter van SV Zandvoort, Kees
van Dijk, maakte voor een
goed bezette kantine bekend dat het contract met
trainer Pieter Keur met
een jaar verlengd wordt.
Jan Hein Carree, de voor-

zitter van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, had het
in zijn speech over de korting op de gemeentelijks
subsidie maar ook over
de nieuwe manier van
opleiden van zijn vrijwilligers, waar hij heel trots
op is. ZSC-voorzitter Peter
Berkhout was heel blij dat
de verplaatsbare werpheuvel voor ‘zijn’ honkballers

Jan Hein Carré van ZRB

eindelijk is gearriveerd.
Voorzitter Kees Mettes
van het CDA Zandvoort/
Bentveld wilde, met een gezonde blik op de toekomst,
in 2012 vooral aan het LDC
werken. Bij de KNRM werden 4 bemanningsleden
geëerd voor hun langdurige
inzet. Schipper Jan Willem
van den Bout (10 jaar),

KNRM’ers onderscheiden

chauffeur Arie Vermaat
(15 jaar) en walbaas Hans
Sprenkeling (35 jaar) ontvingen een onderscheiding
van hun voorzitter, burgemeester Niek Meijer. Voor
Dick Draijer was de landelijke KNRM-directeur naar
Zandvoort gekomen om
hem de bronzen draagmedaille op te spelden voor 25
actieve jaren.

Volle zaal in De Krocht

Kees van Dijk van Sv Zandvoort

Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie in De Krocht

Tekst schrijven voor in de wensboom

Kletsen en handen schudden

Deelnemers aan hun eigen tafel

Leden van De Wurf

Sfeervolle achtergrondmuziek

Speech van de burgemeester

Op zoek naar mama tijdens de Nationale Voorleesdagen
Tijdens de ‘Nationale Voorleesdagen’ van 18 tot en met 28 januari gaan de kinderen op
zoek naar hun mama. Deze 10 dagen is het boekenfeest voor peuters en kleuters en hun
ouders. In de bibliotheek zijn er voorleesactiviteiten en theater rondom het bekroonde
prentenboek ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton.
gaat over een schattig uiltje,
dat al slapend uit zijn nest
valt en zijn mama kwijt is.
Eekhoorn zal ’m wel even
helpen, maar dan moet
kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven.

‘Mama kwijt’ is uitgeroepen tot Prentenboek van
het Jaar 2012. Het verhaal

Op woensdag 18 januari nodigt bibliotheek Duinrand
Zandvoort de kinderen van
een aantal peuterspeelzalen en kleutergroepen van
het basisonderwijs uit om

aanwezig te zijn bij het
voorleesontbijt. Tijdens een
gezamenlijk ontbijt worden
zij voorgelezen uit het bekroonde boek.
Op 27 januari wordt er voorgelezen uit ‘Mama kwijt’
met het Kamishibai kastje.
Het voorlezen begint om
15.00 uur en duurt ongeveer
drie kwartier. De toegang is
gratis, wel van tevoren aanmelden via tel. 5714131.

Ook dit jaar heeft de bibliotheek weer speciale voorstellingen voor de allerkleinsten. Op 21 januari om 11.00
uur haken de Mammies
met hun voorstelling Oma
kwijt in op het thema van
dit jaar. Entree kost € 2,50
p.p. en ook hier geldt: van
tevoren reserveren.
Voor meer informatie: kijk
op www.bibliotheekduinrand.nl.

Plus certificaat voor twee
Zandvoortse fysiotherapiepraktijken
Zowel Fysiofit in de Burgemeester Nawijnlaan als De Prinsenhof in de Swaluëstraat zijn
er onlangs in geslaagd de felbegeerde Plusstatus te verwerven. Dit zegt heel veel over

de kwaliteit van de zorg in Zandvoort, want bijvoorbeeld in Haarlem zijn slechts negen
praktijken hierin geslaagd en landelijk zijn dat er 141.
Gesprekken met Frits van
Loenen Martinet van Fysio
fit en collega Arjan de Boer
van De Prinsenhof geven
aan wat de meerwaarde
van deze toekenning voor
de patiënten kan zijn. De
Plus Audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek, op instigatie van
zorgverzekeraar Achmea,
die net als de overheid
meer controle op fysiotherapiepraktijken in deze regio wil hebben. Health Care
Auditing in Haarlem keek
onder andere naar praktijkinrichting, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, de implementatie
van richtlijnen en de wijze
waarop het methodisch
handelen zichtbaar wordt
gemaakt.

Plus certificaat

Wetenschappelijk onderzoek heeft een veel grotere plaats gekregen in de
fysiotherapie, waardoor
behandelprotocollen zijn
ontwikkeld en de bijscholing aanzienlijk is geïn-

tensiveerd. Het voordeel
hiervan is dat duidelijker
wordt hoe bijvoorbeeld
chronische klachten beter
kunnen worden behandeld, waarbij echter bij alles (de zorg voor) de mens
voorop blijft staan. Ook
voor de zorgverzekeraar
geeft dit meer inzicht en
transparantie van de patiëntgebonden processen,
producten en diensten. Elke
fysiotherapeut in de praktijk is apart getoetst. Het
Plus Audit-certificaat kent
een geldigheidsduur van
twee jaar.

HKZ gecertificeerd

De beide praktijken Fysiofit
en De Prinsenhof zijn al enige jaren geleden HKZ gecertificeerd (Harmonisatie
Kwaliteitsb eoordeling in
de Zorgsector). Dit keurmerk toont aan dat de
cliënt centraal staat, geeft
een blauwdruk van de organisatie voor wat betreft
systematische praktijkvoering en is een basisgarantie
voor kwaliteit.

Overige praktijken

Voor alle duidelijkheid:
deze toekenning wil geenszins zeggen dat de overige
fysiotherapeuten in ons
dorp, zoals Maarten Koper
van Instituut ZandvoortNoord nadrukkelijk aangeeft, geen hoogwaardige
kwaliteit van behandeling
geven. Want ook bij hun
worden verplicht regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Een
nadeel van de Plus Audit
vindt Koper dat de medewerkers veel meer tijd kwijt
zijn aan het bijwerken van
het Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD), niet te verwarren met het landelijke
registratiesysteem, dat onlangs van tafel is geveegd.

Bewegen is het devies

Het grote voordeel van het
Plus Audit certificaat is dat
de behandeling voor de
patiënten inzichtelijker en
doelmatiger wordt. Verder:
Bewegen is het devies van
de fysiotherapie van nu
en dat houdt in dat voor
groepen patiënten met
specifieke aandoeningen,
zoals COPD, hartfalen en
diabetes 2, speciale bewegingsprogramma’s zijn ontwikkeld. Deze programma’s
mogen vanaf 1 januari 2012
uitsluitend gegeven worden door fysiopraktijken
met het Plus-certificaat.
Met het behalen van dit
certificaat door Fysiofit
en De Prinsenhof zorgen
zij ervoor dat u niet helemaal naar Haarlem of
Heemstede hoeft te gaan
om optimaal te kunnen
profiteren van alle mogelijkheden, die de fysiotherapie u kan bieden.
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Heeft ú in de toekomst
wel een pensioen?
Ondanks de economische malaise kunnen we ons
welvaartsniveau redelijk goed vasthouden. Het beeld
in de steden is nog steeds dat van winkelende mensen, mét goedgevulde tassen. De supermarkten
draaiden rond Kerst recordomzetten. De files staan
er nog steeds en er werd maar liefst 3,7 miljard euro
aan goede doelen geschonken.
De maatregelen van de overheden hebben er helaas
ook voor gezorgd dat de rentes omlaag zijn gegaan.
Zowel de spaarrente als de rente op staatsobligaties
zitten op niveaus waar we als spaarder en/of belegger niet blij van worden. Niet alleen ontvangen we
minder rente op onze gelden, maar de lage rente
zorgt ook voor problemen bij de pensioenfondsen.
De dekkingsgraden dalen immers wanneer de rente
daalt en andersom. Bij veel van de pensioenfondsen
blijft mede daardoor de dekkingsgraad structureel
onder de 100%. Deze fondsen moeten op 15 februari
een voorwaardelijk kortingsbesluit nemen. Is er op
31 december 2012 geen herstel dan wordt de korting
definitief. De korting op de pensioenuitkering mag
maximaal 7% bedragen. Gemiddeld zal deze 2,5%
per jaar zijn.
Gezien het beperkte uitzicht op fundamenteel economisch herstel, is het niet onwaarschijnlijk dat de
kortingen geëffectueerd worden in april 2013. Of dat
nu wel of niet gebeurt, het is in ieder geval duidelijk
dat voor iedereen de hoogte van de toekomstige
pensioenuitkering onzeker is.
De pensioenuitkering vormt een belangrijk deel van
de oudedagsvoorziening. Hoe weet u nu waar u aan
toe bent op de dag dat u uw pensioengerechtigde
leeftijd bereikt heeft? Of wanneer u kunt stoppen
met werken?
Over deze vraag wordt naar mijn idee te weinig nagedacht. Niet vreemd gezien het hectische leven dat
de meesten van ons leiden: een veeleisende baan,
kinderen, hobby’s, sporten en een druk sociaal leven.
Probeer dan maar eens een middagje te plannen om
over de toekomst na te denken….
Gelukkig kunnen wij u daarbij helpen. Een uitgebreide financiële planning geeft naast veel inzicht
ook het vaak gewenste overzicht van uw financiële
situatie. Samen met kennis over uw persoonlijke
verwachtingen en doelstellingen is dat een goede
basis om beslissingen te nemen over de inrichting
van uw huidig vermogen en inkomen. Nu is het zeker
niet nodig om het leven van wieg tot kist te plannen,
maar het is goed om regelmatig stil te staan bij de
ontwikkeling van uw financiële positie en wat er op
dit moment verwacht mag worden. Want als u nu uw
zaken goed regelt, kunt u ook in de toekomst op uw
manier goed van het leven genieten.

Bob Schotsman
Vermogensmanager
Rabobank Haarlem en Omstreken
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Krant niet ontvangen?

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

Actie vanaf

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.

APK

Beveiliging voor particulier en bedrijf




Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Zonnekorn € 2,75
10 witte bollen € 1,95
Kopje koffie met een appelflap € 2,95
Broodje van de week: Broodje bal € 2,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Tijdelijke actie

APK KEURING

Compleet alarmsysteem

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop




Alarm:

vanaf

donderdag 12 januari
t/m zondag 15 januari:

ter waarde van € 29,-

€ 750,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

(excl. BTW)

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bel voor vrijblijvend advies

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

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

www.hbalarmsystemen.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

020 - 6595558

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Raadje plaatje opening 14 januari
Wie durft?

met speciaal optreden van Yes-R vanaf 14.00

Je eigen team tegen:

Op zaterdag 28 januari 20.00 uur in
Kerkstraat 28 - Zandvoort

Een team bestaande uit maximaal 4 personen,
inschrijven aan de bar.
Haltestraat 32, Zandvoort
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www.cafefier.nl

Gucci - Burberry - Armani - Stone Island
Moncler - Scotch & Soda - Pepe Jeans - Nolita

openingsactie 10% korting*
*Ontvang t/m 22 januari over uw aankopen een cadeaubon t.w.v. 10% van het bestede bedrag

Politiek verslag
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Windmolenpark komt er linksom of rechtsom
Het windmolenpark Q10, dat Eneco voor de kust tussen

Zandvoort en Noordwijk wil aanleggen, is zo goed als zeker niet tegen te houden. Dat bleek dinsdag tijdens een
uiteenzetting door de energieleverancier voor een goed
bezette raadszaal. Het park zal gebouwd gaan worden.

Zandvoorters tegen windmolenpark | Foto: Jan van der Meer

De gemeente Zandvoort
had Eneco gevraagd om,
in navolging van de avond
in Noordwijkerhout, ook in
Zandvoort een voorlichtingsavond te organiseren. Behalve
hogere medewerkers van
Eneco, namen ook twee ambtenaren van Rijkswaterstaat
namen deel aan de voorlichting. Duidelijk werd dat Eneco
zich een beetje ongemakkelijk voelde. Op een vraag van
iemand op de publieke tribune bleek dat de aanvrager
van een vergunning, in 2007,
om windenergie vanaf de
Noordzee te kunnen winnen,

niet de moeite had genomen
om de gemeenten tijdens de
inspraakprocedure in te lichten over hun plannen. Ze waren dat ook niet verplicht. “In
de toekomst zal dat voor wat
ons betreft zeker anders gaan”,
aldus de Enecomedewerker.
Echter daar heeft Zandvoort
nu niet veel meer aan. Het
windmolenpark, dat op 23 kilometer uit de kust gebouwd
gaat worden, is vooralsnog
een feit. Zandvoort claimt last
te zullen krijgen van horizonvervuiling.
Eneco bagatelliseerde wel het

een en ander. Oorspronkelijk
heeft de energiereus een vergunning voor 51 windturbines
van maximaal 90 meter hoog
gekregen van Rijkswaterstaat.
Nu heeft men een gewijzigde
vergunning aangevraagd voor
maximaal ‘slechts’ 43 turbines
maar dan met een hoogte
van circa 139 meter. Hierdoor
komt de horizonvervuiling
weliswaar op een wat kleiner
vlak maar daarentegen zijn
de molens veel hoger en dus
veel indringender. Volgens de
presentator heeft Zandvoort,
onder de gunstigste klimatologische omstandigheden,
er maar een paar dagen per
jaar last van. Insprekers refereerden echter aan de beide
parken voor de kust van Wijk
aan Zee, die de meeste dagen
vanaf de Zandvoortse kust
‘normaal’ te zien zijn.
Omdat er een gewijzigd plan
ligt bij Rijkswaterstaat, de
vergunninggever, moet dat
plan opnieuw de volledige
rechtsgang in, tot aan de
Raad van Staten aan toe. Als
echter blijkt dat dit plan geen
bodem heeft, dan valt Eneco

terug naar de oorspronkelijke
vergunning van maximaal
51 turbines maar dan van de
kortere versie, dat meldde een
jurist van het departement.
Met andere woorden: het
windmolenpark dat de horizon van Zandvoort zal gaan
vervuilen, komt er rechtsom of
linksom. Wel werd gemeld dat
de vergunning ‘slechts’ voor
20 jaar is afgegeven, waarna
het park zal moeten worden
afgebroken.
Wethouder Belinda Görans
son echter was aan het einde
van de voorlichting zeer strijdvaardig. Volgens haar valt
de aanleg van Q10 onder de
Crisis & Herstelwet, waardoor
lagere overheden geen bezwaar of zienswijzen mogen
en kunnen indienen, maar ziet
zij wel mogelijkheden om juridisch, samen met de Noord en
Zuid-Hollandse kustgemeenten waarmee samengewerkt
wordt, een vuist te kunnen
maken. “Al moeten we tot in
Den Haag gaan. Het economische belang, niet alleen
van Zandvoort, moet voorop
gaan”, zei zij strijdvaardig.

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.

Parkeerterrein ‘de Zuid’ is gedurende meer dan 20 jaar gepacht
van de gemeente Zandvoort. In al die jaren heeft de pachter zijn
‘parkeerproduct’ onophoudelijk geschaafd en geboetseerd, om tegemoet te komen aan de, veranderende, parkeerwensen van zijn
klanten. Vorig jaar heeft de gemeente Zandvoort het pachtcontract
ontbonden en de exploitatie zelf ter hand genomen. Volgens verantwoordelijke wethouder Sandbergen zou dit de gemeente meer
geld opleveren. Dat lijkt een valide argument maar ik denk dat de
gemeente een fout maakt, zowel beleidsmatig als qua uitvoering.

volgende incident is voorgeprogrammeerd.

Beleidsmatig gaat dit besluit in tegen de trend dat de overheid zich
terugtrekt uit activiteiten die goedkoper, maar vooral ook beter,
kunnen worden bediend door de private sector. Het artikel van vorige
week in deze krant geeft daarvan een voorbeeld. Het persoonlijk
belang van een pachter om op drukke momenten aanwezig te zijn, het
gaat om zijn eigen verdiensten, ontbreekt bij een gemeenteambtenaar, zelfs als deze is vermomd als medewerker van Spaarnelanden.
Klare taal van de wethouder dat dit in de toekomst niet meer zal
gebeuren, moet worden geschaard onder ‘jeugdige overmoed’. Het

Voor een meer afgewogen oordeel over de juistheid van het besluit
zou het wenselijk zijn dat de gemeente kosten en baten m.b.t. de
exploitatie van ‘de Zuid’ duidelijk aangeeft. Ik denk dat het oorspronkelijke doel, meer parkeergelden, niet wordt gerealiseerd en
dat het ongewijzigd voortzetten van de huidige situatie zal leiden tot
afnemende opbrengsten.

Qua uitvoering is het de vraag of de huidige exploitatie door de gemeente bijdraagt aan het ‘totaalpakket Zandvoort’. Met de exploitatie van ‘De Zuid’ door de gemeente is de flexibiliteit om in te spelen op
veranderende wensen van parkeerders afgenomen. Een verwijzing
naar het sterk versoberde aanbod op ‘De Zuid’ volstaat. In het
licht van de huidige recessie, en de noodzaak om het ‘totaalpakket
Zandvoort’ kwalitatief te verbeteren, is dat een slechte ontwikkeling.

E. Bos
Koningstraat 31

Accountantskantoor
drs. H.G. Huppelschoten

door Erna Meijer

Regelmatig staat zijn advertentie in onze krant en het werd
dan ook hoog tijd om eens kennis te gaan maken met Harry
Huppelschoten. Dit is ook voor u als lezer van belang, want
in dit jaargetijde dienen er weer jaarrekeningen opgemaakt te worden en ook komt de datum van 1 april al in het
zicht voor wat betreft de aangiftes Inkomstenbelasting.
Ter introductie ver telt
Huppelschoten: “Sinds 1987
woon ik in Zandvoort, waar ik
het steeds beter naar mijn zin
heb. In 1992 ben ik na een ruime ervaring bij Burg & De Raad
(onderdeel van het zeer bekende PricewaterhouseCoopers)
zelfstandig in Zandvoort
aan de slag gegaan voor het
geven van de juiste adviezen aan onze klanten uit de
regio. Wij hanteren daarbij
altijd de begrippen degelijk,
betrouwbaar en persoonlijk.
Na mijn studie Economie heb
ik de postdoctorale studie
Accountancy afgerond en ben
ik Registeraccountant (RA) geworden.” Een RA beschikt niet
alleen over veel kennis, maar is
ook gebonden aan zekere gedrags- en beroepsregels, zoals
onafhankelijkheid en geheimhouding.
Voor diensten als belastingaangiftes, adviezen, jaarrekeningen en financiële
administraties bent u bij dit
accountantskantoor aan het
juiste adres. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen om de administratie uit te besteden,
vraag ik Harry. Zijn antwoord:
“Niet iedereen heeft affiniteit
met en/of de kennis en tijd om
een goede financiële administratie te voeren, wat de basis
is voor de aangifte BTW en de
jaarrekening. Verder krijgt de
klant al in de loop van het jaar
zowel een overzicht als inzicht

in zijn financiële situatie en
kunnen wij al na het derde
kwartaal samen om de tafel
zitten om deze te bekijken
en te overleggen.” In de jaarrekening, die volledig en juist
moet zijn, wordt de financiële
situatie van de onderneming
op een overzichtelijke manier
weergegeven, rekening houdend met de wettelijke eisen.
Uiteraard zijn de belastingaangiftes een wezenlijk onderdeel van het accountantskantoor. Dat kan wat de BTW
betreft per maand, kwartaal
of per jaar gebeuren. Voor
aangiften van particulieren,
waarbij Huppelschoten een
iets lager tarief per uur rekent, is het voordeel dat hij
naast het aanvragen van
uitstel voor de aangifte, ook
diverse adviezen kan geven.
Iets wat de belastingdienst
beslist niet doet! Vooral als
uw situatie gewijzigd is. Er
bestaat bijvoorbeeld een optimalisatie-programma voor
fiscale partners, waardoor zij
op een legale manier zo min
mogelijk belasting betalen.
Hupelschoten wil zich sowieso nog meer op Zandvoort
richten, waarbij met name
het persoonlijk contact met
de klant voorop staat.
Accountantskantoor drs. H.G.
Huppelschoten, Thorbecke
straat 18, tel. 5719396, e-mail:
harry@huppelschoten.nl
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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 in december 2012!!!
Gert van Kuijk, Helma Hoogland, Leo Miezenbeek, Ingrid Muller en Kick Vos
namens Stichting Winterwonderland Zandvoort

Sponsoren:

Gemeente Zandvoort

Rabobank

Administratiekantoor Janssen & Kooy

Harry Faase Oliebollen

Remus Tentenverhuur

Abn Amro bank

Goedkoopdrank.nl

Albert Heijn

HBR Verzekeringen

Antonissen Bouwadvies

Headsigns kapsalon

Apotheek Mulder

Heintje Dekbed

BDO Accountants

Hema Zandvoort

C’est bon notenbar H. Rubeling

Het Plein fastfood

Carla Poel, pedicure

Holland Casino

Center Parcs

Hotel Hoogland

Chocoladehuis Willemsen

Ice world

Circuit Zandvoort

Kaashuis Tromp

Circus Zandvoort

Keur glas- en schilders

Corry’s kaashoek

Medi-rent

De Bode

Meer secretariaat

Dobey Dierenspeciaalzaak

Moerenburg Parfumerie Pour Vous

Edwin Keur

Music Store

Emotion by Esprit

Pole Position

Radio stiphout
Sailfish

Salpacino beveiliging

Slagerij Marcel Horneman
Spolders Installatiebedrijf
Starlight verlichting

Stichting Zandvoort Promotie
Van der Valk Notarissen
Van Kleeff tuincentrum
Versteege IJzerhandel
Vlug Fashion

VVV Zandvoort
XL Grand Café

Zandvoortse Courant
ZFM radio

Zuiderbad Hotel

Vrijwilligers:
Martine
Sabine
Boudewijn
Renalda
Thomas
Toet
Mary
Nel
Nigel
Peter
Marianne
Lies
Susan
Caroline
Marije
Annemarie
Joost
Mieke
Marja
Elly

Lenie
Nelleke K
Nelleke L
Yvonne
Albert
Angelique
Elianne
Melwin
Rob
Diepakh
Bettina
Nicole
Ingrid
Betty
Jerka
Raymond
Anja
Lana
Rob
Peter
Dennis

Klaas
Mary
Bettina
Marcel
Duncan
Enrico
Benno
Sander
Ingrid
Helen
Nop
Mike
Roy
Roy
Bert
Pascal
Jules
Richard
Marc
Kick

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet
ontvangen?

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

&Daytime
Daytime
Dreams&

Sale!!

Bloemen…..
altijd een sprookje!
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Op alle dekbedovertrekken nu 50%
Op alle dekbedden nu 50%
Op alle Hoofdkussens nu 50%
m.u.v. de nieuwe collectie.

Dreams & Daytime - Haltestraat 10 C Zandvoort (Jupiter Plaza Passage)
Tel.023-5737494 - www.dreamsanddaytime.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

C U L T U UR
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Gebrandschilderde raamhanger

De badvrouw

Op de gebrandschilderde
afbeelding staat de grootmoeder van Marianna
Draijer-Paap, geboren in
1863, dochter van Klaas

Paap, bijgenaamd ‘Klaas
Slof ’ en Anna Koning.
Marianna heeft als badvrouw 29 jaar gewerkt bij
de familie Driehuizen waar
ze in 1923 haar 25-jarig jubileum vierde. Ook werkte
ze 3 jaar bij de badinrichting van J. Termes en 7 jaar
bij Groot Badhuis als badvrouw. Mevrouw Draijer
kan zich nog heel goed
de badkoetsjes herinneren; zij mocht van oma,
als kind, zich altijd in zo’n

zondag als solist vervangen tijdens het Jazz in Zandvoortconcert in theater De Krocht. Ingwersen wordt begeleid

door het Trio Johan Clement met Johan Clement op piano,
Eric Timmermans op contrabas en Gijs Dijkhuizen op drums.

Wies Ingwersen treedt zondag op in De Krocht

“Gelukkig zijn we er in geslaagd om op korte termijn
een zeer waardige vervangster voor Van Dam te vinden
in zangeres Wies Ingwersen.
Nederlandse musici die haar

kennen zijn bijna per definitie
fan van haar.
Als zangeres van de band
‘Lafitte’ wist Wies Ingwersen
(’65) in de eerste helft van de

pen zondag in de Agathakerk gebracht door de Stichting
Nieuwjaarsconcert Zandvoort. Deze Stichting vierde hiermee haar eerste lustrum en gastvrouw/ladyspeaker Mary

daarbij gehanteerde thema’s.

koetsje omkleden. Vroeger
werden de badkoetsen
met de badgasten de zee
ingereden later werden ze
als kleedhokjes gebruikt.
Marianna Draijer-Paap
overleed na een werkzaam
leven op 87-jarige leeftijd.

Wies Ingwersen vervangt Lydia van Dam
voorlopig niet optreden. Wies Ingwersen zal haar komende

Wat een geweldige vocale start van 2012 werd er afgelo-

door een korte terugblik van die afgelopen vijf jaar en de

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:
Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

Lydia van Dam heeft een poliep op haar stembanden en kan

Uitbundig Nieuwjaarsconcert
in Zandvoortse Agatha kerk

van Schaik gaf tussen de diverse optredens van de koren

Mevrouw J. Draijer uit Heemstede stuurde foto’s op van
twee gebrandschilderde raamhangers met daarbij een
verhaal over de afbeeldingen. Deze week staat haar oma
als badvrouw in de rubriek, de volgende keer haar overgrootmoeder als visloper.
De raamhangers zijn in
opdracht gemaakt aan de
hand van oude foto’s door
Marc Valk, die destijds een
atelier in Zandvoort heeft
gehad. Tegenwoordig is
zijn glasstudio in Haarlem
te vinden.
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jaren tachtig menigeen te
verbazen. Na haar studie aan
het conservatorium zong ze
onder andere bij de Swing
Society, het Metropool Orkest
en het Millennium Jazz
Orchestra. In 1988 zong ze als
zangeres van het ‘Coca-Cola
Worldchorus’ een van de leadpartijen tijdens de openingsceremonie van de Olympische
Winterspelen in Calgary.
Een ander hoogtepunt voor
haar was het winnen van de
‘Denon Swing Award’ in 1992.
Daarnaast is Wies ook veel actief als zangdocente.
Het concert in theater De
Krocht begint om 14.30 uur
en de entree bedraagt € 15.
Studenten betalen slechts
€ 8. Reserveren kan telefonisch via 023-5310631, of
door middel van een reactie
op de website www.jazzinzandvoort.nl, waar ook de
rest van het jaarprogramma
te bekijken is.

Het Nieuwjaarsconcert in de Agathakerk

Dit jaar was het thema ‘Ierse
en Schotse liedjes’ en dat viel
zeer in de smaak bij het volop
aanwezige publiek. Het spits
werd afgebeten door het
Zandvoorts Vrouwenkoor
onder leiding van dirigent/
pianist Ed Wertwijn met
het klassieke, uit 1850 stammende, Spinning Wheels. De
prestatie van dit koor kreeg
extra glans doordat de dames
slechts een zeer korte instudeertijd hadden, aangezien zij
als invalsters van een ander
koor acte de présence gaven.
Het lied ‘Three drunken maiden’ stond zowel qua tekst als
uitvoering in schril contrast
met het lieflijke ‘When you
were sweet sixteen’.
I Cantatori Allegri (‘De vrolijke
zangers’) onder leiding van
Jan Peter Versteege werden

eveneens op de piano begeleid door Ed Wertwijn. Zij gaven hun visitekaartje af met
de fraai gezongen traditional ‘Danny Boy’ en het eveneens bekende ‘Molly Malone’.
Soliste Marjolein Gieles gaf
heel goed de bijzondere sfeer
van het door Ennya vertolkte
en voor de film ‘In de ban van
de ring’ geschreven ‘May it Be’
weer.
Het is bijzonder dat er in
Zandvoort, toch niet zo een
heel groot dorp, zoveel koren zijn, die ook regelmatig
in steeds andere samenstellingen een concert geven.
Het afsluitende koor voor de
pauze was het in 2003 opgerichte ‘The Beach Pop Singers’,
dat zeer krachtig, ook qua
stemmen, van start ging met
‘Chasing Cars’ van de Schotse

band Snow Patrol. Vervolgd
werd met de ode aan Martin
Luther King: ‘Pride’ van U2 en
tot slot werd het indrukwekkende ‘Zombie’ (een protest
tegen de oorlog) vertolkt.
Dirigent Arno Westerburger
kan tevreden zijn over zijn
koorleden en eveneens over
pianiste Julia Madzhar en
drummer Rob Spruijt.
Gastvrouw Mary van Schaik
had het al aangekondigd:
“Het dak gaat er af!” Nou, dat
was beslist geen loze kreet.
Wat was de reden? Het optreden van de Ierse Folk Band
‘Cloggy Dew’. Zonder de koren
tekort te willen doen, was dit
toch echt het hoogtepunt
van het concert. Van deze
5-koppige band, in december
2005 opgericht in de Gelderse
Achterhoek(!), waren er vier
in Zandvoort aanwezig. De
naam is een verbastering
van het welbekende Ierse
volkslied ‘The foggy dew’ en
refereert zowel aan het Ierse
hart als de Nederlandse roots
van de band. De bandleden,
spelend op twee gitaren, een
elektrische gitaar en het karakteristieke geluid van de
fluit, maakten zeer aanstekelijke muziek wat door het
publiek vaak enthousiast
meeklappend zeer gewaardeerd werd. Zelfs de specifieke Ierse dans werd ons niet
onthouden en het slotlied
‘The Wild Rover’ werd massaal
meegezongen. Een optreden
van Cloggy Dew staat, zoals
zij zelf aangeven, voor cultuur,
romantiek, strijd, humor, gezelligheid. Kortom: een ware
Ierse belevenis!

Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs
Binnenkort start het
Zandvoorts Museum een
nieuwe tentoonstelling
genaamd 'Zandvoorts
Zilver, Servies en Souvenirs'.
Voor deze tentoonstelling
is het museum op zoek
naar servies, souvenirs en

zilverstukjes, zoals medailles, penningen of andere
memorabilia waar iets
typisch Zandvoorts op
afgebeeld is. Heeft u een
dergelijk object in uw bezit
en bent u bereid het tijdelijk in bruikleen te geven?

Neem dan contact op met
het Zandvoorts Museum,
tel. 5740280 of museum@
zandvoort.nl. Uiteraard
wordt uw naam genoemd
in de tentoonstelling en
krijgt u een uitnodiging
voor de feestelijke opening.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstukreepjes in
Bospaddenstoelen marinade
500 gram € 8,75

Noord-Hollandse
Smaaq oud klassiek
een pittige, rijpe klassieker
500 gram nu € 6,95

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

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

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie verlichting binnen hebben?
O.a. hang- en staande
lampen en losse kappen.
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Horeca:

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 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 F1

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

2012

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

Walk of Fame

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

SALE!!!

Alle shirts € 60,- p.s.
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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?

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
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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.

Levertraan,
de echte vloeibare van “VROEGER”!
Het is en blijft een rare winter,
echt koud wil het nog niet worden
maar veel mensen zijn verkouden
of hebben een stevige griep
te pakken.
Daarom starten wij het nieuwe
jaar met een oud vertrouwd
middel vol vitamine A en D
voor een gezonde weerstand.

500 ml € 8,95
Tegen inlevering van deze bon aan de kraam € 7,50

Wij wensen u een voorspoedig 2012 toe!!

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!!

VACATURE!
THOMASHUIS ZANDVOORT
zoekt een

WOONBEGELEIDER (24 u.)
voor de begeleiding en verzorging
van onze verstandelijk- en
communicatief beperkte klanten.
Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie en de volledige
vacatureomschrijving op onze site:

www.thomashuiszandvoort.nl

of mail naar reina.thomashuis@live.nl

Ard Keff bedankt al zijn sponsoren voor hun sportieve ondersteuning
in het afgelopen jaar. Op naar de volgende titel!
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Maarten van Wamelen

Erna Meijer
Terwijl een waterig zonnetje Zandvoort beschijnt en de

De weerkundige winter verloopt extreem zacht tot op heden. In het tijdvak 1 december tot 10 januari is de gemid-

windveren een weersverandering aankondigen, loop ik

met bridgen. Ze speelt zelf en is daarnaast secretaris van de
‘Stichting Strandbridge’, die jaarlijks een strandbridgedrive
voor 256 paren organiseert.

dorpsgenote Erna Meijer. Toen ikzelf door Erna werd geïn-

Politiek

de trap op om een belofte in te lossen; een interview met

terviewd, vroeg ik of er weleens een artikel aan haar was

gewijd. Dat bleek niet het geval en ik beloofde haar de boel

eens om te draaien en een artikeltje over haar te schrijven.
Nu Erna deze week haar verjaardag met een kroonjaar vierde
was het een mooie gelegenheid om mijn belofte na te komen.
De koffie staat dampend in het raamkozijn als zij opgewekt begint te vertellen. “Ik woon eigenlijk nog
helemaal niet zo lang in Zandvoort. Toen ik
een baan kreeg bij Nieuw Unicum als
directie-secretaresse ben ik in 1982
vanuit Doesburg naar Zandvoort
verhuisd”, vertelt ze. Daar heeft
ze vijf jaar gewerkt, waarna ze
twee jaar bij het Zeehospitium
in Katwijk werkte. Toen echter haar autootje het begaf,
besloot ze dichter bij huis
werk te zoeken. Dat lukte bij
Hogeschool InHaarlem, waar ze
tot haar 62e heeft gewerkt. “Het
meeste plezier gaf mijn werk op
het Bureau Buitenland, waar ik voor
buitenlandse studenten onder andere
behuizing en dergelijke moest regelen.
Hartstikke leuk om te doen”, zegt ze.
Erna

Sport

Dat ze een bezige bij is en dingen regelen kan, was mij
eerder duidelijk geworden toen wij samen een paar jaar
in de Sportraad zaten, waar Erna secretaris was. Ze vertelt
enthousiast over die periode van acht jaar en de activiteiten die toen plaatsvonden, in het bijzonder over het Spel
Zonder Grenzen, dat Zandvoort in Budapest won. “Dat was
geweldig! We gingen er met een bus naartoe en hebben
daar een geweldige tijd gehad. Natuurlijk ook omdat we
wonnen!”, lacht ze enthousiast. En zo zijn we vanzelf bij de
sport beland, waarmee Erna zich heeft beziggehouden. “Toen
ik in Zandvoort kwam wonen, kende ik natuurlijk niemand.
Onder meer via de hockeyvereniging waar mijn zoon Eric lid
werd, werd dat al snel anders.” Ze verleende hand- en spandiensten, organiseerde dingen en werd ook snel bestuurlijk actief bij de golfafdeling. Na de afsplitsing van Golfclub
Sonderland van ZHC, werd zij de eerste voorzitter van deze
nieuwe vereniging. Tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig
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:

Afhaalpunten

Eerste winterprikje
in loop van weekend

Nadat haar echtgenoot, Jons Dommeck, in september ’95 in
de gemeenteraad werd gekozen, werd ze ook steeds meer
politiek geïnteresseerd, wat resulteerde in het voorzitterschap van de lokale afdeling van de PvdA in 1997. Tot die tijd
maakte Erna voor de Buijze Pers onder andere de verslagen
van de gemeenteraadsvergaderingen, maar daarmee is zij
gestopt toen ze partijvoorzitter werd.

Schrijven

Schrijven heeft ze altijd leuk gevonden.
In haar Sportraadtijd maakte ze samen met Dick ter Heijden de bekende Sportkrant en vandaag de
dag zien we wekelijks smakelijke stukjes in de Zandvoortse
Courant van haar hand,
waaronder: Dorpsgenoten,
Zandvoort in Bedrijf, recensies van Classic Concerts, de
bridge-uitslagen en andere
artikelen.

2012

Als we terugblikken en vooruitkijken, noemt Erna vooral de grotere evenementen die in Zandvoort zijn georgaMeijer
niseerd als hoogtepunten: Zandvoort 700, Spel
Zonder Grenzen, Carmina Burana en niet te vergeten Culinair
Zandvoort. “Dat is toch een fantastisch nieuw evenement?”,
zegt ze lachend, “en een particulier initiatief! Dat is me toch
opgevallen de laatste tijd. De ondernemers zijn er weer voor
elkaar; er is meer betrokkenheid onderling; de schouders
eronder om Zandvoort beter op de kaart te zetten. Er zijn
zulke leuke initiatieven! Dat is écht sterk veranderd.”
Naar 2012 kijkend spreekt ze de hoop uit dat, ondanks het
feit dat het economisch allemaal niet rooskleurig is, we allemaal wat vriendelijker voor elkaar zullen zijn. “Gewoon
gezelligheid met elkaar”, zegt ze. Ze is daarom ook sinds 2
maanden lid van de ‘Red Hat Society’, een internationale club
voor vrouwen die als doelstelling hebben alleen maar leuke
dingen te doen. Genieten van het leven!

delde temperatuur in Zuid-Kennemerland zo’n 3,3 graden
te hoog uitgekomen ten opzichte van normaal. Wat dat

betreft houdt dit seizoen gelijke tred met de allerzachtste
winter van de voorbije honderd jaar.
In tegenstelling tot de
voorgaande jaren is er aan
sneeuw ook een groot gebrek, want de laatste vlokken vielen alweer een jaar
geleden in onze omgeving.
Tot aan het weekend blijft
het veel te zacht voor half januari met dagtemperaturen
die dichter bij de 10 dan bij
de 5 graden uitkomen. Ook
de nachten verlopen uitermate mild aanvankelijk.

met ‘duurvorst’. Een vlak
hogedrukgebied dat zich
opbouwt boven de Benelux
gedurende het weekend verhindert dat de echte kou ons
linea recta bereikt.
Toch kan het rond aanstaande zondag wat kouder (minder zacht) worden met overdag amper 4-5 graden boven
nul en vooral in de nacht
van zondag naar maandag
kan het waarschijnlijk wel
tot een paar graden vorst
komen in het open veld.
Minima tot -2 graden zijn
dan haalbaar. Pluspunt van
het wat koudere weer is dat
de zon er meer aan te pas
komt in het weekend.

Veel bewolking hebben we
veelal met slechts af en toe
wat zon en vooral op donderdag kan er enige tijd regen vallen in onze contreien,
samenhangend met een
niet al te actief koudefront.
De noordwester neemt dan
tijdelijk toe tot windkracht 6 Het is momenteel onzeker
of de (zeer) zachte westelijke
aan de kust.
luchtaanvoer zich vanaf 16Afgelopen weekend oogden 17 januari vlot zal herpakken.
de weerkaarten ineens zeer De kans op een overgang
winters voor het aanstaande naar wat winterser weer is
weekend, maar inmiddels is ongeveer even groot als de
aan die virtuele wintereu- kans op het weer dat we
forie alweer een eind ge- nu hebben. Het kan dus letkomen. Weliswaar gaat de terlijk vriezen of dooien, om
temperatuur omlaag, maar maar eens een cliché te gede echte vrieslucht gaat ons bruiken.
waarschijnlijk niet bereiken
vanuit Oost-Europa. Landen Meer weerinfo via
als Polen en de Baltische www.weerprimeur.nl
Staten krijgen wel een eerste winterinval te verduren weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Glimlachend loop ik de trap af… ook maar es kijken naar een
rood petje dan?

Weer

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

Max

9

7

6

4-5

Min

8

4

2

-1

Zon

10%

60%

65%

70%

Neerslag

65%

25%

20%

20%

wzw. 4

nw. 4-5

n. 3

ozo. 3-4

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

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

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

 023-5719013

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

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
.........................................................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................

Wij hebben gratis
af te halen
meisjes babykleding
mt 44-68 voor een
(aanstaande) moeder.
Reacties per email:
mhjderksen@hotmail.com
........................................................

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.
.........................................................

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

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.
.........................................................
Luister naar
ZFM-radioprogr.
"Het laatste Uur".
Interview met Stefan
Souisa van Huis van
Gebed Zandvoort:
zondag en maandag
23.00 uur,
106.9 FM, kanaal 40 digitaal
.........................................................
Wiskundebijles
G.J. de Jong
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
.........................................................
Gratis af te halen:
alles-in-één printer
(faxen, scannen, printen).
Brother MFC-5440CN.
Tel. 06-46046026
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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 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
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

God zegt
(Bijbel: Jeremia 29):
Ik heb je geluk voor
ogen. Ik zal je een
hoopvolle toekomst geven.
Jij zult Mij aanroepen
en tot Mij bidden en Ik
zal naar je luisteren
........................................................
Garage te huur,
centrum Zandvoort.
€ 100 p.m.
Tel. 5719537
of 06-42082951

Eind januari is er
plaats bij de
zwangerschapsyoga en
de cursus babymassage.
Tevens plaats in
hathayoga-groep op
vrijdagmorgen.
Jolande Zevenboom,
tel. 5712695
.........................................................
Wilt u meer weten over
de zuivere Aloë Vera?
Kom dan naar de gratis
informatiemiddag over
gezonde voeding van
Annette ter Heijden op
Do. 19 jan. vanaf 14.00
uur in Zandvoort.
Reservering en info
tel. 023-5716511
.........................................................
Prachtige nieuwe
brocante buffetkast,
van € 1159 voor € 579.
Brocante aan de Kust,
Haltestraat 61a,
tel. 06-43004411.
Open donderdag t/m
zaterdag 10-17 uur
.........................................................
Healing Service:
maandagmiddag 16 januari
op afspraak tussen 14.00 en
16.30 uur. Geestelijke hulp
voor zieken en bij andere
problemen. Haltestraat
62b, tel. 06-40236673
.........................................................
Garages te huur.
Tjerk Hiddestraat.
€ 105 p.m. Tel. 5714825
.........................................................
Te huur per direct een
garage/opslag/werkplaats,
55m2, v.v. WC, water,
electra. Aan rand centrum
Zandvoort. Te gebruiken
voor diverse doeleinden.
06-46027585
.........................................................
Zelfstandige hulp
in de huishouding biedt
zich aan voor 1 ochtend
in de week.
Tel. 023-5390448
(na 20.00 uur graag)
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
" Uw auto verkopen!! "
Ik doe het voor U!!
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel:
Mob. 06-55383624
Ook voor reparatie,
onderhoud of APK
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Uitgesproken!

Interview
Griekse gastvrijheid

Nieuws

Zandvoort kent sinds negen jaar een stukje Grieken-

land in de vorm van een zeer gastvrij en lekker restau-

rant. Vele dorpsgenoten hebben er al eens hun lunch of
diner genuttigd. Ook de eigenaar is een bekend gezicht

in het dorp, want wie regelmatig door de Haltestraat

loopt komt er niet onderuit om gedag terug te zeggen
tegen de eigenaar van deze zaak als hij voor zijn deur de
mensenstroom aanschouwt.
door Maxim Roos

Zijn naam is Christos Zaras en hij is de trotse eigenaar van,
u raadt het al, restaurant Zaras. Dit jaar gaat hij het tiende
jaar in dat hij hier gevestigd is, en dat is best opmerkelijk
gezien zijn verleden.
Christos komt van origine uit een klein dorpje in het noorden van Griekenland maar zag daar niet echt een toekomst
voor hem. In de zomer werkte hij vaak in de toeristische
gedeelten in bars en restaurants maar dat wilde hij niet
voor de rest van zijn leven blijven doen. Hij besloot de wereld te gaan ontdekken en zijn ervaringen in de horeca met
hem mee te nemen.
In 1988, op 21 jarige leeftijd, vertrok hij richting Duitsland.
Na een paar jaar was hij wel weer toe aan een nieuwe
uitdaging en verhuisde naar Frankrijk waar hij wederom
in de horeca ging werken. Tijdens al dat gereis is hij in
aanraking gekomen met een Nederlander die in Utrecht
woont en zo is hij naar ons kikkerlandje gekomen. Na veel

Christos Zaras

gewerkt te hebben in Utrecht heeft hij de stap genomen
om wat voor zichzelf te beginnen in de vorm van een Grieks
restaurant: Zaras was een feit.
Zijn doel was om een lekkere maar eenvoudige kaart aan
te bieden en zijn focus lag vanaf dag 1 op het opbouwen
van een vaste klantenkring. Dit doel heeft hij in de loop der
jaren alleen maar versterkt en Christos geniet dan ook iedere dag van de vele vaste klanten die komen eten bij hem.
Met de kennis van nu weet Christos dat hij dit niet eerder
had moeten beginnen want een vaste klantenkring bouw
je niet zomaar op. Zeven dagen in de week vanaf de lunch
is hij aanwezig om de zaak een bekend gezicht te laten
behouden. Deze discipline was niet voor hem weggelegd
toen hij nog in zijn twintiger jaren zat.
Inmiddels is Christos wel uitgereisd en wilt hier verder aan
en in zijn zaak werken en van zijn tienjarige zoon genieten.
Goed en betaalbaar eten heeft zijn prijs maar deze rekening
betaalt Christos, zodat wij dorpsgenoten ongestoord kunnen genieten van zijn gastvrijheid.

Kijk nou eens!

Het nieuws-jaaroverzicht bekijken was om droevig van
te worden. Zou het niet heerlijk zijn om even terug te
gaan naar simpele tijden, waarin dingen nog onbezonnen
waren? Waarin door Kinderen voor Kinderen gezongen
werd over nieuws waarvan je denkt: ha fijn! Zoals ‘een
tandarts in Den Haag die niemand pijn doet bij het boren’ en ‘iemand die haar gouden ketting terugvond die
ze was verloren’. Als ik de baas zou zijn van het journaal,
dan werd het nieuws meteen een heel stuk positiever…
klinkt bekend in de oren?
Zo zit de echte wereld niet in elkaar, dat weet ik ook. Maar
af en toe heel even zo simplistisch denken geeft mooiheid.
Mooiheid in het aankijken tegen de wereld. Niet alles
bestaat dan nog uit oorlogen, hongersnood, eurocrisis,
natuurrampen, massaontslagen en fractieproblematiek.
Er is altijd nog zoiets als ‘een goed rapport voor Kees
Verstegen’, en ‘de hond van tante Jo die 9 kindjes heeft
gekregen’, om in de termen van Kinderen voor Kinderen
te blijven.
We raken bekoeld door alle rampen in de wereld. We
verstarren. Het is dagelijkse koek, maar bittere ernst tegelijk. Tijdens eigengemaakte verre reizen, vroeger, zijn
we geconfronteerd met de zichtbare littekens die een
aanslag achter kan laten, en zagen we wat honger kan
doen met mensen. Nu zap je weg als je het niet wilt zien.
Is het blocken wat we doen? Is leven, dat onnodig vernietigd wordt, niet meer dan een losgeraakte naad van onze
blouse tegenwoordig? Iets waarvan je denkt: hè shit, en
dan je weg weer vervolgd? Raakt het niet meer omdat
we weten dat aan deze onuitputtelijke strijd nooit een
einde zal komen? Zullen we, om in termen van Claudia de
Breij te blijven, ‘Hete Vrede’ krijgen in 2012? Laten we het
hopen. Om te beginnen door alle
pure, onstuimige liefde, vol verhitte
passie die iedere strijder bezit, in
het leven te stoppen en van daaruit
verder te gaan. Wie weet waar dat
ons zal brengen…

door: Ramona Jonkhout

door Ramona Jonkhout

Te midden in de drukte, in een eng steegje,
kun je het zomaar tegenkomen.

Tegeltje
Nu de feestmaand voorbij is
weet iedereen hoe een
kiloknaller zich voelt.

Schoonheid zit in een klein hoekje.
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Kleine kinderen ontdekken de wereld door te bewegen en
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volop de gelegenheid hun wereld spelenderwijs te verken-
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nen. Er wordt met verschillende soorten speelgoed en mu10

25
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8

6

ziek gewerkt, waardoor kinderen hun motorische, sociale
en emotionele vaardigheden ontwikkelen en de band tussen (groot)ouder en (klein)kind wordt versterkt.

De oplossing staat elders op deze pagina
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Kookrecept
Kookrecept

De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week

Preistamppot met kaas, sinaasappel en tortillachips

Swa

25 gr. boter,
peper en zout (uit de molen),
tortillachips.

Bereidingswijze:

Schil de aardappelen en verdeel ze in stukken. Snijd de prei in reepjes. Kook de aardappelen
in circa 20 minuten gaar. Voeg de laatste 12 minuten van de kooktijd de prei toe. Snijd de
kaas in kleine blokjes. Pel de sinaasappels en halveer de partjes. Giet de aardappelen en
prei af. Maak er met melk, kerriepoeder, boter, peper en zout een stamppot van. Schep de
kaasblokjes en sinaasappelstukjes er voorzichtig door en garneer met de tortillachips.

Oplossing Breinbreker
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3 sinaasappelen,
2 dl. melk,
1 thl. kerriepoeder,

9

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

1,5 kg. aardappelen,
500 gr. prei,
250 gr. mosterdkaas,

1

Wekelijks de krant lezen op internet?

Benodigdheden:

5

Kortom, een leuke en lieve hond die wacht op de perfecte baas. Bent u dat? Kom dan snel
eens langs om kennis te maken met Swa! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.
dierentehuiskennemerland.nl.

Hoofdgerecht voor 4 personen

6

is een Ameri
kaanse Bull van 7 jaar
jong, hij is lief en stoer
tegelijk. Swa is een zelfverzekerde hond die goed
kan omgaan met soortgenootjes en ook katten
zijn geen probleem voor
hem. Kinderen vindt hij
ook leuk want die willen net als hij lekker spelen. In huis is hij redelijk
waaks, hij blaft als de
deurbel gaat en hij blaft
naar vreemden en voorbijgangers. Deze vriendelijke reus houdt van een stukje rijden in de auto omdat dat meestal “lekker-een-stukwandelen” betekent, en dat vindt hij geweldig! Zijn gedrag aan de lijn is uitstekend en de
basiscommando’s kent hij als geen ander; dus dat is voor de baas ook prettig wandelen.

gezellig samen met het
kind te spelen. Een cursus
dus voor ouders of grootouders samen met hun kind of

1

=

CHA

Het is een leuke en veelzijdige cursus van 10 lessen
waarin de ouder nieuwe
ideeën kan opdoen om ook

7
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+
KGH

25
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+

x
A

=

3

KDE
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KFA

5
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8

BHE

De cursus wordt van 15 februari tot en met 25 april iedere woensdagmorgen van
09.30 tot 10.30 uur gegeven.
Ook tijdens de schoolvakanties is er ‘les’. De prijs van
deze cursus is € 85 voor 10
lessen en dat is dan inclusief
koffie of thee en limonade.
Voor meer informatie kunt u
e-mailen naar cursusinfo@
pluspuntzandvoort.nl of bellen met tel. 5740330. U kunt
zich opgeven bij de receptie
van Pluspunt of via www.
pluspuntzandvoort.nl. Het
Pluspunt-gebouw bevindt
aan de Flemingstraat 55 in
Zandvoort Noord.
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Pluspunt. Tijdens deze cursus krijgen de ouder en het kind
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een cursus die zich daarop richt wordt aangeboden door
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kleinkind. Na afloop van de
bijeenkomsten is er altijd de
gelegenheid om koffie en
thee te drinken met elkaar
en voor de peuters is er limonade.
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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.

Peuters in beweging
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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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Walk of Fame

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Cees van Dongen was een van de
‘kinderen van Rob Slotemaker’
“We waren heel close met z’n allen”

Het leven van Cees van Dongen (1951) staat grotendeels in het
teken van Slotemakers Antislipschool. Hij werkt er al bijna
een halve eeuw, heeft er zijn vrouw Christine (die er ook al
bijna 25 jaar werkt) en veel van zijn vrienden, onder wie Jan
Lammers, leren kennen, en heeft zelf ook een aardig potje
geracet. Maar bovenal maakte hij er jarenlang zijn grote held
Rob Slotemaker van dichtbij mee. Deze en volgende week een
greep uit de mooiste herinneringen…
“Rob Slotemaker was
een markante figuur.
Ik keek heel erg tegen hem op. Hij had
een passie waar hij
continu voor ging, en
die passie was de antislipschool. Hij woonde in een flat aan de
Leeuwerikenstraat en
ik bij mijn ouders op
de Tolweg. Als ik van
school kwam en ik zag
die auto’s, die oude
Kevertjes toen nog,
Rob Slotemaker geeft les
bij hem voor de deur
Foto: Martin van der Hulst
staan, onder de olie,
dan was ik echt onder de indruk! Dat waren de slipauto’s!
“Ik reed een keer met mijn fiets bijna onder zijn auto, en toen zei
hij: wil je een keer een slipdemonstratie? Ik daar naar toe, kreeg
ik een slipdemonstratie van Wim Loos. Tonny Zwaanenburg
stond toen al de baan te spuiten. Met hem klikte het meteen. Dan ga je daar ook auto’s wassen en de baan nat staan te
spuiten. Dat was nog op de oude antislipschool, op het doodlopende stukje van het circuit. Theorie werd nog gegeven in
De Vijverhut. Aan het eind van een koude dag kregen we daar
warme soep. De hele Nederlandse autosport kwam daar.

Jan Lammers

“In de zomermaanden werkte ik bij mijn ouders op het strand,
die hadden een strandpaviljoen. Mijn ouders waren niet zo
enthousiast over racen, dus ik ben eerst een tijdje rallycrosses
gaan rijden. Toen zei iemand tegen mij: in die modderprut is
helemaal niks, je moet gewoon op het circuit gaan rijden. Je
blijft lekker schoon, het is dichter bij huis. Dus dat ben ik gaan
doen, in ‘73. Samen met Jan ben ik in het Slotemaker-team terecht gekomen. In één van de zomers dat ik bij mijn ouders op
het strand werkte is Jan Lammers gekomen. Rob was meteen
overtuigd van Jans talent, Jan was altijd nummer 1 bij Rob.
“Om als coureur ver te komen moet je geluk hebben. De juiste mensen tegenkomen. Geld is ook belangrijk. Dat hadden
we niet, Jan ook niet. Maar Jan was zo fanatiek dat hij al een
contract tekende voordat hij wist hoe hij dat moest betalen.
Doorzettingsvermogen moet je hebben, voor je passie gaan, ten
koste van alles bijna. En talent natuurlijk. Rob had daar kijk op,
zag het als iemand kleine dingen net even beter deed. En het

moet ook op je pad komen. Jan heeft diepe dalen gekend hoor!
Maar daar komt hij altijd weer uit. Dat is zijn positieve instelling. Slotemaker had dat ook, altijd positief, hij wist zich overal
toch weer uit te vechten. Ik denk dat hij dat terugzag in Jan.
Zijn eigen visie. Ik dacht anders dan zij, Tonny ook. Voorzichtiger,
zeker wat geld betreft.
“Rob ronselde sponsors, alles was geregeld. Dat heb ik twee
jaar gedaan, en toen is Jan de ene kant op gegaan, en ik de
andere kant. Ik ben drie keer Nederlands kampioen geweest.
Maar ik ben overal trots op. Als ik oude foto’s van het racen zie,
dan vertelt elke foto een verhaal. Jan ging Europese races en
Formule 3 rijden. We gingen regelmatig mee. Toen hij voor het
eerst in Monaco reed, hebben Christine en ik zo’n Volkswagen
campertje gehuurd en stonden we achter z’n vrachtwagen in
het rennerskwartier. Jan heeft een mooiere cv opgebouwd dan
ik. Maar dat maakt niet uit, haha, ik ben trots voor hem ook. We
zijn nog steeds vriendjes; als we elkaar tegenkomen praten we
vijf kwartier in een uur.

Zwaar verbrand

“In ‘74 ben ik ook les gaan geven, parttime, in de winter. In datzelfde jaar zijn Christine en ik getrouwd. Rob was Christine’s
getuige, en de trouwauto’s waren Slotemaker-auto’s natuurlijk.
Zijn Lincoln was onze trouwauto. Jan reed erachteraan met een
slipautootje, een Simcaatje, met mijn schoonouders erin. Ja, we
waren heel close met z’n allen.
“We gooiden altijd afgewerkte olie op de baan, spekglad. De
garages uit het dorp kwamen dat spontaan brengen. Aan het
eind van de dag wasten we die auto’s met benzine. Die benzine
was altijd heel koud. Jan dacht slim te zijn en wilde wat warm
water bij die benzine gooien. Dus die loopt met een emmer
benzine naar boven, maar daar kwam een dampwolk uit en
toen ging het mis. Slotemaker pakte die emmer met benzine,
maar het was een plastic emmer, dus die zakte uit elkaar. Hij
raakte zwaar verbrand en was er slecht aan toe. Toen hij weer
was opgeknapt, deden alleen de spieren van zijn duim het niet.
Het kostte tienduizend gulden om die duim weer beweegbaar
te laten maken, maar dat vond hij teveel geld. Anderhalf, twee
jaar heeft hij zitten kneden en frotten aan die duim en toen
stak hij hem heen en weer bewegend in de lucht en zei: Kijk,
tienduizend gulden verdiend.”

Rob Slotemaker en zijn protégé Jan Lammers | Foto: Rob Slotemaker Memorial

Volgende week:

“We dachten allemaal dat hij 80 zou worden…”

aflevering 20

Rob Slotemaker,

de legende leeft voort…
De wieg van Rob Slotemaker
stond in Batavia, waar hij op 23

juni 1929 ter wereld kwam. Na

de oorlog kwam hij met zijn ou-

ders en zijn zus naar Nederland.
De verwachting was dat Rob

in zijn vaders voetsporen zou

treden en rechter zou worden.
Maar hij keek wel linker uit!

Want Robbie had een heel ander beroep voor ogen. Hij ging
naar de Koninklijke Luchtmacht en volgde de opleiding tot
straaljagerpiloot. Inmiddels was hij ook verslingerd geraakt
aan auto’s en racen. In 1954 deed hij voor het eerst mee aan
de Rally van Monte Carlo, en racete hij voor het eerst op het
circuit van Zandvoort. Tijdens een strenge winter oefende
hij op bevroren wegen met het onder controle krijgen van
slippende auto’s. Het begon als een beetje stunten, maar hij
verdiepte zich steeds verder in de materie. In 1957 opende
hij op een onbenut stukje baan zijn inmiddels legendarische
antislipschool. Dankzij zijn toewijding bij het lesgeven en
zijn grote talent voor PR was het van meet af aan een succes.
Naast zijn antislipschool had Rob Slotemaker een tijdje
een autorensportschool, hij was fabrieksrijder voor DAF en
Triumph, en hij werkte als stuntman mee aan films en tvseries, onder meer voor de beroemde film Le Mans met Steve
McQueen. In 1964 investeerde Slotemaker in een nieuwe
school die naast de toegangsweg van het circuit kwam
te liggen. De oude auto’s werden vervangen door nieuwe
Simcaatjes, en het succes werd nog groter. Zeker nadat
Prins Bernhard besloot een dagje te komen lessen, met wie
Slotemaker vanaf die dag overigens een warme vriendschap
onderhield. Slotemaker bleef zijn leven lang ongetrouwd en
kinderloos. Maar de jongens die bij de slipschool werkten,
beschouwde hij als zijn zoons. Hij nam ze mee uit eten en
op vakantie, en gaf ze de gelegenheid om te oefenen met
racen. Dat heeft een paar winnaars opgeleverd, met name
Wim Loos (verongelukt op Francorchamps in 1967) en Jan
Lammers.
Rob Slotemaker geloofde dat je alleen een goede coureur
kon worden als je je grenzen opzocht. Hij is in zijn leven dan
ook een aantal keren stevig gecrasht. Gebeurde dat bij een
buitenlandse race, dan werd dat in Nederland stil gehouden,
want crashen was geen reclame voor een antislipschoolhouder. Toch had niemand voor mogelijk gehouden dat hij door
een crash om het leven zou komen. Op 16 september 1979
knalde hij tijdens een onbelangrijke race op een auto van de
organisatie die bij een gecrashte Zweedse coureur stond, en
was op slag dood. Hij werd slechts 50 jaar.
Zijn school is blijven groeien en is in 2002 verhuisd naar weer
een nieuwe, betere locatie. De geest van Rob Slotemaker
waart er nog dagelijks rond, kijk maar eens op de fraaie
Facebook-pagina Rob Slotemaker Memorial met meer dan
1000 vrienden…
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en Milieu / Digitaal loket Afval en Milieu .

Vergadering college

De komende weken zal de nieuwe ophaaldienst extra worden
begeleid door medewerkers van de werkeenheid reinigingscontrole.

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

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 17 januari wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 januari
wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 16 januari 2012 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van
de Wmo-raad worden gehouden op de derde 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.

Ophalen huisvuil gaat naar een andere inzamelaar

Het ophalen van het huisvuil geschiedt per 1 januari door een
ander bedrijf.
Bij de periodieke aanbestedingsronde is het bedrijf GP GROOT
als nieuwe inzamelaar uit de bus gekomen.
Voor het ophalen van het restafval en GFT (grijs en groen)
verandert er niet veel. De rijroutes en ophaaltijden blijven
nagenoeg gelijk.
Datzelfde geldt voor het aanmelden van koelkasten diepvriezers, wasmachines en andere Afgedankte Elektronische en
Elektrische Apparatuur (AEEA), zwaarder dan 10 kilo. Dit moet
nog steeds gewoon via de centrale meldlijn aangemeld gedaan
worden. De goederen worden dan op afspraak gratis voor de
woning opgehaald.
Voor grof huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldienst de
contractregels nauwkeuriger zal gaan naleven. Dat betekent
dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden:

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Zr.D.Bronderstraat 26, vervangen schoorsteen, - dakisolatie,
maken inrit, kappen 1 boom (achtererf), ingekomen 27 december 2011, 2011-VV-202.
- Herman Heijermansweg 8, uitbreiden woning, ingekomen
29 december 2011, 2011-VV-203.
- Pasteurstraat 2a, vergroten balkon, ingekomen 02 januari
2012, 2012-VV-001.
Bentveld:
- Westerduinweg 30, kappen 15 dennenbomen in de achtertuin,
ingekomen 05 januari 2012, 2012-VV-002.
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.

- Glas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal. Deze stoffen
vormen waardevol basismateriaal voor hergebruik en kunnen naar de brengparkjes verspreid over Zandvoort gebracht
worden.

Verzonden omgevingsvergunningen

- Chemisch afval (KCA) en Asbest. Deze stoffen moeten nadrukkelijk uit het milieu gehouden worden, mogen daarom niet
met ander afval in de vuilniswagen en moeten apart worden
ingeleverd. Ze worden niet opgehaald.

Bentveld:
- Duinwindelaan 3, kappen twee bomen op voorerf, verzonden
06 januari 2012, 2011-VV-200.

- Bouw- en sloopafval, stenen, tegels, grond, grind, zand, automaterialen, bedrijfsafval.
Deze zaken vallen niet onder te term huishoudelijk afval en
moeten op een andere manier worden afgevoerd.

(Reguliere omgevingsvergunning):

Alle informatie over brengmogelijkheden, nuttige adressen
etc. staat vermeld in de AFVALWIJZER 2012 die recent huis aan
huis is verspreid. Op de gemeentelijke website is deze uitgebreider te vinden. Zie hiervoor www.zandvoort.nl / Loket / Afval

Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):

Verdagingbesluit

Zandvoort:
- Marisstraat 46, plaatsen van een dakkapel achterzijde woning,
verzonden 29 december 2011, 2011-VV-192.

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.

Omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 95, brandveilig gebruik OCK, verzonden 03
januari 2012, 2011-VV-099.
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.

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten met betrekking tot het wijzigen van de
bebording in de Zuidbuurt.
Dinsdag 20 december 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders drie verkeersbesluiten voor de Zuidbuurt
vastgesteld. De Zuidbuurt omvat de volgende straten: Duinstraat, Kerkdwarspad, Schelpenplein, Westerstraat, Duinweg
en Bakkerstraat.
Het kwam regelmatig voor dat vrachtwagens vast kwamen
te zitten in de smalle straatjes van de Zuidbuurt. Ook was er
veel verouderde bebording in de Zuidbuurt aanwezig. Tot slot
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waren de laad- en lostijden niet gelijk aan de venstertijden
voor het bevoorraden van de Zuidbuurt.
Uit het oogpunt van de voorgenoemde redenen is het College
van Burgemeester en Wethouders overgegaan tot het nemen
van de hieronder beschreven verkeersbesluiten.
Verkeersbesluit OB/CT/2011/11/001406 ten behoeve van het
wijzigen van de lengtebeperking voor motorvoertuigen in de
Zuidbuurt:
1. Het verwijderen van de volgende borden uit bijlage 1, behorende bij het RVV 1990 bij de aansluiting van de Duinstraat
op de Hogeweg: C7 met onderbord “Bevoorraden Zuidbuurt
toegestaan tussen 07.00 en 11.00 h”;
2. Het verwijderen van bord C17 uit bijlage 1, behorende bij het
RVV 1990 met de vermelding “10 m” bij de aansluiting van de
Duinstraat op de Hogeweg;
3. Het plaatsen van bord C17 uit bijlage 1, behorende bij het
RVV 1990 met de vermelding “7 m” bij de aansluiting van de
Duinstraat op de Hogeweg.
Verkeersbesluit OB/CT/2011/11/001417 ten behoeve van het
opschonen van de bebording in de Zuidbuurt:
1. Over te gaan tot het verwijderen van de volgende borden
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:
- C6 op de hoek bij de aansluiting van het Schelpenplein op
de Westerstraat;
- C6 aan de noordzijde van het Kerkdwarspad ter hoogte van

huisnummer 3;
- De verouderde versie van D2 in ander gebruik met onderbord
“voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen” ter hoogte
van Westerstraat nummer 2;
- onderbord OB04 onder C2 op de hoek van de aansluiting van
de Duinweg op de Duinstraat.
2. Over te gaan tot het plaatsen van de volgende borden van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 zoals weergegeven op het bijgaande bebordingsplan:
- C3 met onderbord OB52 aan de zuidzijde van het Kerkdwarspad, ter hoogte van huisnummer 7;
- onderbord OB52 te koppelen aan het bord C2 op de hoek van
de aansluiting van de Bakkerstraat met het Kerkpad;
- C3 met onderbord OB52 aan de westzijde van de Westerstraat
ter hoogte van huisnummer 1;
- Onderbord OB52 te koppelen aan het bord C2 op de hoek van
de aansluiting van de Duinweg met de Duinstraat.
Verkeersbesluit OB/CT/2011/11/001444 ten behoeve van het
wijzigen van de laad- en lostijden op het parkeervak aan het
Kerkdwarspad:
Onderbord “ma t/m vr 9.00 – 18.00 h overige tijden alleen
vergunninghouders” bij E7 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te vervangen door
onderbord “ma t/m vr 7.00 – 11.00 h overige tijden alleen vergunninghouders” bij datzelfde E7 bord zoals weergegeven op
de bijgevoegde tekeningen.
De bovengenoemde verkeersbesluiten liggen vanaf de publicatiedatum ter inzage in de ontvangsthal van het gemeentehuis
onder de naam: “Verkeersbesluiten Zuidbuurt”.

Al ruim 60 bedrijven ingeschreven voor Business Run
De Runner’s World Zandvoort Circuit Run op zondag 25
maart biedt naast een individueel programma ook een

aantrekkelijk programma voor bedrijven. Inmiddels staan

al ruim 60 bedrijven ingeschreven voor de Business Run 12
en 5 kilometer.

Start van de Business run 2011 | Foto: PR

Bedrijven stimuleren met
deelname hun werknemers
tot bewegen, met alle positieve gevolgen van dien.
Bovendien biedt organisator
Le Champion deelnemende
bedrijven tijdens het evenement een eigen ruimte aan
op het circuit in restaurant
‘Pitlane’. Ook is het mogelijk
een eigen VIP-ruimte te huren
met uitzicht op de eretribune.
Het is bewezen, sportieve
werknemers zitten nu eenmaal beter in hun vel, zijn
fitter en kunnen 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.

De bedrijven kunnen kiezen
uit verschillende aantrekkelijke businesspakketten en
kunnen zich inschrijven voor
de 12 of 5 kilometer.
In totaal worden ongeveer
12.000 deelnemers verwacht
tijdens dit spectaculaire evenement in Zandvoort. Er kan
naast de Business Run gekozen worden voor de Zandvoort
Circuit Run 12 km, Ladies Circuit
Run 5 km, Men’s Circuit Run 5
km, Scholenkampioenschap
4,2 km en de Kids Circuit Run
0,9 en 2,5 km.
Inschrijven voor de 5e editie
van de Zandvoort Circuit Run
kan tot en met 4 maart via
www.rwcircuitrun.nl.

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
Schoolbasketbaltoernooi
2012 komende zaterdag
Aanstaande zaterdag is de Korver Sporthal weer het toneel van het traditionele schoolbasketbaltoernooi voor

de Zandvoortse basisscholen. Vanaf 10.00 uur zullen

de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen, bij

zowel de meisjes als bij de jongens, voor de eer van de
school gaan strijden.

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
16.30 uur verwacht. U bent
van harte welkom om dit
spektakel te aanschouwen.
De toegang is gratis dus dat
kan u niet weerhouden!
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biljart

hockey -

Biljartwedstrijden spelen wordt
steeds populairder in Zandvoort
Café Oomstee en Het Wapen van Zandvoort hebben met

hun teams deze week de driebandencompetitite weer hervat. Na een winterstop van 3 weken kunnen de biljarters

hun hart weer ophalen in de grote recreatieve competitie
in Kennemerland.

Hettie Wisker scoort 5 punten voor team Oomstee

In de regionale driebandencompetitite doen circa dertig teams mee, ingedeeld in
verschillende poules. Deze
week is de tweede helft van
die competitie weer van
start gegaan die zo’n negen
weken duurt. Daarna volgen
de finales.
Afgelopen dinsdag was het
derde Oomstee-team actief
tegen van Keulen Parket

uit Haarlem. Frits Minnebo,
Hettie Wisker en Dick ter
Heijden scoorden tegen
de Haarlemse driebanders
een gelukkig 9-9 gelijkspel.
Uitschieter was deze keer
zeker Hettie Wisker, die
maar liefst vijf van de negen punten op haar naam
schreef. Frits Minnebo wist
zeer gedegen zijn eerste partij winnend af te sluiten en
scoorde drie punten voor het

team. Helaas kwam Dick ter
Heijden niet in de gelegenheid iets positiefs te laten
zien. Met 1 punt als troost
zorgde hij voor het uiteindelijke gelijkspel.
Woensdag ging het eerste
team van Oomstee voor een
belangrijke uitwedstrijd naar
De Hoek 1 in Haarlem. Een
uitslag kunnen wij u niet geven maar dat komt volgende
week aan de orde. Vandaag,
donderdag 12 januari (20.00
uur) speelt het team van Het
Wapen van Zandvoort een
thuiswedstrijd tegen het
gerenommeerde Hof van
Heemstede en het tweede
team van Oomstee, dat momenteel op de tweede plaats
in de poule staat, speelt tegen De Hoek 2 die als 8e genoteerd staan.
In café Laurel & Hardy wordt
eind januari het zeer spannende koppeltoernooi 15
over rood georganiseerd,
dat naar verwachting veel
enthousiaste deelnemers
zal trekken. Inschrijven als
koppel is nog mogelijk.

basketbal

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Het nieu-

we heren 1 team van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC)

speelde de eerste officiële wedstrijd in de zaal. Het team,
dat vanaf maart ook op het veld zal gaan spelen, speelde in
de sporthal van Heiloo tegen Pinoké 3 en Myra 2.

Het nieuwe herenteam

In de eerste wedstrijd kwam
Pinoké al snel op voorsprong.
“Wij kregen menige kans op
de gelijkmaker, maar de bal
wilde er gewoon niet in. Er
werd teveel gelopen met de
bal en plots stonden we met
2-0 achter. Er volgde nog wel
een hele mooi bal vanuit een
onmogelijke hoek op de paal

van Sven Drommel maar die
ging er niet in. Jammer maar
deze allereerste wedstrijd
verloren we dus. Dankzij
onze keeper André van Marle
is het bij 2-0 gebleven”, aldus aanvoerder Jochem v.d.
Griend.
De wedstrijd tegen de reser-

gonnen daarom scherp aan
de wedstrijd en dwongen
Hoofddorp tot moeilijke schoten. Hierdoor wonnen we het
eerste kwart met 20-4. In het
tweede kwart speelde wij hetzelfde spel, maar in dit kwart
kon Hoofddorp de moeilijke
ballen wel raakschieten en
daardoor gingen we de rust
met 27-39”, aldus Ten Pierik.
De snelle V.d. Meij had een
paar mooie ‘steals’ en goede
acties in het tweede kwart.

Het derde kwart leek heel
erg op het tweede kwart
en Hoofddorp leek tegen
het eind van daarvan nog
erg dichtbij te gaan komen,
maar toen brak de tijd aan
van Mike Kroder en de jarige
Niels Crabbendam. Beiden
scoorden het gehele vierde
kwart aan de lopende band
en in de verdediging gooiden
onze plaatsgenoten er nog
een schepje bovenop, waardoor Lions weer flink uitliep
naar een uitstekende overwinning van 64-84. Topscores
Lions: Niels Crabbendam 27,
Mike Kroder 20 en Ron van der
Meij 13 punten.

ves van Myra begon desastreus. Binnen 5 minuten keek
Zandvoort tegen een 2-0
achterstand aan en begonnen de ‘koppies’ wat te hangen. Echter toen gebeurde
er iets. Er werd via de balken
goed overgespeeld en na een
door Wolf Fisscher benutte
strafcorner was het allereerste doelpunt een feit, 2-1.
“We kregen in 10 minuten 6
strafcorners waarvan we er
4 benutten, waardoor het
ineens 2-4 stond. Dat ging
lekker dus”, aldus V.d. Griend.
In het begin van de 2e helft
liep Zandvoort zelfs uit naar
2-6, maar door overmoedigheid kon Myra terugkomen
naar 4-6. In de laatste minuut gooide Sven Drommel
de wedstrijd op slot door een
tip-in van Marijn Goezinne
tot doelpunt te verheffen;
een verdiende eerste overwinning van het nieuwe herenteam van ZHC.

handbal
Ruime winst voor ZSC na sterke wedstrijd
voortreffelijk begonnen. Na een zeer aantrekkelijke wed-

De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar is voor de heren
van The Lions uitstekend verlopen. In Hoofddorp werd met
een ruime marge, 64-84, gewonnen van de reserves van BV
Hoofddorp.
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Eerste gewonnen wedstrijd
voor nieuw herenteam

De handbalsters van ZSC zijn het nieuwe jaar meer dan

Lions heren opnieuw naar winst

“Heel fijn dat we nu Sander
Verboom erbij hebben en als
extra guard hadden we de supersnelle U20-speler Jaap v.d.
Meij meegenomen. Want anders hadden we, door blessures, met slechts vijf man aan
deze ‘klus’ moeten beginnen”,
zei aanvoerder Robert ten
Pierik na afloop. De thuiswedstrijd tegen Hoofddorp 2
was de eerste van dit seizoen
en dat was een behoorlijk
pittige wedstrijd. “We be-

HEREN

strijd in de Korver Sporthal tegen Lotus uit Hoofddorp,
stond er een schitterende 25-16 eindstand op het scorebord.
Coach Sven Heller was dan
ook na afloop een zeer tevreden man. “Ik heb een
hele mooie wedstrijd gezien.
Mijn team was echt superieur. Snelle break-outs waren
de basis van de overwinning
maar niet alleen die. Ook
onze verdediging verdient
een grote pluim. Vooral de
intercepties leidden tot de
break-outs en die gingen er
nu goed in”, zei hij na afloop.
Bij rust was de productie van
de Zandvoortse dames al 12
doelpunten, aan het einde
niet minder dan 25.
Ster van de wedstrijd werd

uiteindelijk Laura Koning.
Zij presteerde het met haar
snelheid om maar liefst negen keer het doel te vinden.
Maar ze was niet de enige die
van haar eigen snelheid profiteerde. Ook Naomi Kaspers
was goed voor vier goals.
Zij is bijkans net zo snel als
Koning en dus hadden de
beide vleugelspeelsters een
geweldige middag. Aan de
andere kant moet ook doelvrouw Angela Schilpzand
een pluim krijgen. Zij hield
haar doel lange tijd schoon,
pas bij de stand van 8-1 werd
het tweede Hoofddorpse
doelpunt gemaakt, en stond

vaak aan de basis van de
break-outs van Zandvoort. En
mocht er dan geen break-out
gelopen worden, dan was de
sterke Lucia v.d. Drift heel actief in de aanval aanwezig.
Ook de verrassende linkshandige onderhandse schoten van Martina Balk troffen
zondag regelmatig het net
van Lotus.
Scores ZSC: Laura Koning:
9; Lucia v.d. Drift: 5; Naomi
Kaspers: 4; Martina Balk: 4;
Maaike Paap, Szilvia Jakab
en Christel Gazenbeek ieder
1 doelpunt.
Zandvoort deed dus goede
zaken en staat nu op een
mooie vierde plaats in de
zaalcompetitie. Komende
zondag spelen de dames
van ZSC in Amsterdam tegen
AHC ’31.
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autosport

sjoelen

Nathan en Van Lagen winnen ook tweede winterrace
Net als bij de Zandvoort 500 in november, waren het ook

afgelopen zondag tijdens de Nieuwjaarsrace de voormalige V8 Star wagens die de lakens uitdeelden op Circuit Park

Zandvoort. Zo won het duo Wolf Nathan en Jaap van Lagen
met zo een auto opnieuw in de Winter Endurance Series.

De winnende auto in actie | Foto: Chris Schotanus

Zo zoet als de overwinning
kan smaken, zo bitter was het
op vrijdag, toen de V8 Star
van het duo met een doffe
klap in de Gerlachbocht tegen de bandenstapel belandde. De andere V8 Star van het
duo Hart/Vos had de zoete
smaak van de overwinning al
in de mond, maar uiteinde-

lijk verzuurde dit omdat de
auto, op minder dan een uur
voor het einde, in aanraking
kwam met een Porsche van
het duo Grouwels/Haane.
De reddingwagen van het
circuit kwam er aan te pas
om de bolide naar binnen te
slepen. Daarna kon Vos zijn
weg wel weer vervolgen,

maar met ruim vier ronden
achterstand was de kans op
de zege verkeken.
Een ander drama dat zich
voltrok was de DNRT V8 van
het drietal Sven van Hulst/
Jan Joris Verheul/Huub
Vermeulen, die met een
tweede plaats in het zicht
van de haven de strijd moest
staken. De wagen viel stil in
het Scheivlak met nog zo’n
twintig minuten te rijden.
Dat moment was aanleiding
voor de equipe Peter Fontijn/
Peter Furth om de laatste
rijderswissel toe te passen.
Het duo profiteerde volop
van de neutralisaties tijdens
de Nieuwjaarsrace. Het duo
legde met de NVD BMW M3
beslag op de zesde plaats algemeen.
Naast Peter Furth prijkte ook
de naam van Zandvoorter
Dillon Koster op de deelnemerslijst. Koster deed mee in
een Suzuki Swift en deed dat

met veel plezier. Opvallend
was het echter niet, want
Koster kwam niet voor op
het podium bij de prijsuitreikingen van de divisies.
In Divisie II wist het trio
Storm/Storm/Huisman de
winst naar zich toe te trekken. In Divisie III (tot 2000cc)
was de Renault Clio van
Polderman/Steenmetz het
meest succesvol en in Divisie
IV was het Luc Braams die er,
dit keer samen met Donald
Molenaar, met de bekers en
de bloemen vandoor ging.
Net als tijdens de Zandvoort
500 was het spannend omdat ook nu de equipe Frank
Wilschut en Richard Verburg
zich weer deed gelden.
Volgende wedstrijd in het
Winter Endurance Kam
pioenschap is op zondag 5
februari 2012. Dan staat de
‘4 uur van Zandvoort’ op de
agenda. Ook dan is de entree
gratis.

badminton
Mooie resultaten voor Zandvoortse badmintonners
Vlak voor de jaarwisseling vond voor de 25e keer een van
Nederlandse sterkste jeugdtoernooien badminton plaats

in de regio Zuid-Limburg. Uit 18 landen waren ruim 500
deelnemers verzameld die in 4 hallen rondom Heerlen het
toernooi afwerkten.

Imke van der Aar

Plaatsgenootjes Imke,
Wessel en Bregje van der
Aar waren ook 3 dagen van

de partij. Imke, lid van de
Nederlandse jeugdselectie,
heeft een sterk toernooi

gespeeld en veel partijen
op hoog niveau afgeleverd.
Haar eindstation was de
kwartfinale tegen een als
nummer 1 geplaatste speler
uit Kroatië. In haar leeftijdscategorie, U15 (terwijl zij zelf
net 13 is), waren alleen al 22
poules.
De Zandvoortse was als
Nederlandse het verst gekomen en dat is op zich knap te
noemen mede omdat zij volgend jaar nog in deze leeftijdscategorie kan meespelen! Nu gaat ze weer druk in
training voor het 8 Nations
Toernooi, dat half februari
in Berlijn gespeeld zal gaan
worden. Hier zullen de acht
toplanden van Europa aan
deelnemen.
Haar broertje en zusje, de

tweeling Wessel en Bregje,
hebben in de U11 in Limburg
wisselende resultaten geboekt. In het teamtoernooi zijn ze dit jaar netjes
2e geworden, op slechts 1
punt verschil met het winnende team uit Zwitserland.
Wessel heeft in zijn poule
van de nummer 2 geplaatste gewonnen, maar verloor
later van een sterke Zwitser.
Bregje heeft in de dubbel
de kwartfinale bereikt en
ging strijdend in de 3e set,
na verlening, ten onder.
Beiden, maar vooral Bregje,
hebben momenteel veel last
van groeipijn, dus nu is rust
ook even belangrijk. Zodra
dat weer beter gaat, zal de
trainingsintensiviteit weer
opgevoerd worden en wie
weet wat ze dan kunnen laten zien.

Anita van Dam
beste ‘sjoelster’
Het alweer 4e Open Dames Sjoel Kampioenschap van café

Koper, afgelopen dinsdag, was zeer spannend. Na drie rondes lagen ‘gouwe ouwe’ kanshebbers, zoals Herma Bluijs en
Hanneke van Dam, voorop maar de finale veranderde de

uitslag volledig. Misschien kwam dit door de onderbreking.

De prijswinnaars

Traditioneel vindt tussen
de voorrondes en de finale
de worp met de Hertog Jan
Gouden Sjoels Steen plaats.
Sponsor Hertog Jan levert
niet alleen bekwame juryleden maar ook speciale prijzen
voor die dames die in één
worp de steen in de drie of
de vier laten glijden. Voor de
niet-kenners: de twee minst
toegankelijke hokjes. Van
de 25 deelneemsters waren
slechts 2 dames daartoe in
staat: Liesbeth Versteege en
nieuwkomer Marcella Balk
waren hierin superieur.
Het deelnemersveld bevatte

overigens vele nieuwkomers
en de einduitslag was dan ook
zeer verrassend. Op de derde
plaats eindigde Wieke Inden.
Op de tweede Martha Jacobs
en nummer een, met een
gemiddelde van 122 punten,
Anita van Dam. Wethouder
Belinda Göransson ‘van
Sjoelzaken’ reikte de prijzen
uit en bedankte ook het publiek: oftewel de mannelijke
joelers. Zij waarschuwde de
heren dat de mannen tijdens
het Heren Kampioenschap,
op Valentijnsdag 14 februari, een zware dobber zullen
gaan krijgen om deze uitslag
te kunnen overtreffen.

adverteerders

Administratiekantoor
K. Willemse
Ard Keff
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Azzurro kids @ the beach
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Haar

HB Alarmsystemen B.V.
Installatiebedrijf
Ton Bakker
La Bonbonnière
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
Phoenix bco
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Sea Optiek
Thomashuis Zandvoort
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
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7

Italiaanse
taferelen met
grof huisvuil

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel
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Kerstbomen
brandden flink
door harde wind

Cultuur

AUTOSCHADE SERVICE

voor een hele goede en vertrouwde relatie van haar die dan haar 90e verjaardag in Huis

het zag gebeuren, keek met verbazing naar het tafereel.

voor een bijzonder privéoptreden in het Huis in de Duinen. Dat als speciale verrassing

bracht bij een geparkeerde auto. Menige dorpsgenoot die

in de Duinen zou vieren.

Komen de gele ‘bandboeien’ dan weer terug in het Zand-

zonder moment, was voor de
vele oudere toehoorders een
feest van herkenning. Ruim
een uur lang wist Willeke
Alberti met haar bandleden vrijwel moeiteloos de
aanwezigen te boeien met
haar bijzonder en spontaan
optreden.

o.l.v. Dick Verhoef

www.classicconcerts.nl

Terug van
weggeweest

Verrassingsoptreden van Willeke Alberti in het Huis in de Duinen

Afgelopen maandag was die
jarige bewoonster dan ook
het stralende middelpunt in
het Huis in de Duinen. Met
een feestelijk ‘Lang zal ze
leven’ werd ze door Marijke
ten Haaf naar haar ereplaats
geleid. En tot ieders verrassing kwam Willeke Alberti
met haar voltallige band en
zangeressen de jarige en de
vele aanwezige bewoners

van het verzorgingshuis verrassen met een fantastisch
optreden.
Heerlijk genieten van de
overbekende tophits die zij
met veel succes in de afgelopen jaren over het voetlicht
bracht. Lekker meezingen
met alle bekende melodieën
en vooral genieten van de
unieke sfeer van zo een bij-

Bewoners van het huis, van
de aanleunwoningen en ook
van de Branding bewonderden met recht het unieke optreden van de alom bekende
artieste en streden om het
hardst om een privéfoto met
haar. En dat was zeker geen
enkel probleem voor Willeke
Alberti. Lief glimlachend poseerde zij voor iedereen die
het maar wilde. Voor vele
inwoners van het Huis in de
Duinen was het een dag om
niet snel te vergeten. Marijke
ten Haaf bedankte tenslotte
Alberti en haar band voor
het unieke optreden met
een geweldige bloemenhulde.

Nu of nooit!

Laatste gouden horloges!
‘Ha, bestemmingsplan
Middenboulevard
staat weer eens op
de politieke agenda!’

Bij het busstation aan de Louis Davidsstraat werd door
parkeerwachters eind vorige week een wielklem aange-

Anton Weeren - trompet
Saskia Eigenhuis - zang
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

De Mannetjes

Wielklem terug?

Al in oktober 2011 maakte Willeke Alberti een informele afspraak met Marijke ten Haaf

Zondag 22 januari 2012
Heemsteeds
Philharmonisch Orkest

Het verhaal kennen
achter uw vermogen.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

Sport

Mariaschool
wint beker van
schoolbasketbal

Veel lof voor
veelzijdige zangeres
Wies Ingwersen

Huis in de Duinen verrast door
optreden van Willeke Alberti
RECO
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Gouden
dames horloge
Haverkort
van € 3750,-voor € 1795,-.

voortse straatbeeld?

Wielklem als ultieme sanctie

Navraag bij Handhaving
leerde dat de wielklem weliswaar nog steeds bestaat,
maar alleen voor auto’s die
meerdere keren een parkeerboete hebben opgelopen en die ook nog eens
niet zijn betaald. De auto
die de wielklem kreeg was
een Volvo met een Engels
kenteken.
Geen paniek dus voor wie
een keer wordt betrapt op

fout parkeren, maar het is
wel raadzaam om bekeuringen niet te laten oplopen, want naast de boete
moet ook betaald worden
voor de klem, het eventuele
wegslepen naar een parkeerterrein en bewaarloon
voor het aantal dagen dat
de auto daar staat. Dat kan
oplopen tot een bedrag van
dik boven de vierhonderd
euro. Voor dat bedrag kun
je toch leuke dingen doen?

Op 24 en 25 januari op de raadsagenda:
hoe verder met de Middenboulevard?
Lees verder op pag 20
Gemeente Zandvoort

Juweliers

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem
023 53 34293 • www.haverkortjuweliers.nl
1

waterstanden

familieberichten
Enige kennisgeving:

“Dag ouwe! Dag (o)pa!”
Intens en onverstoorbaar geleefd. Een markant persoon
is van ons heengegaan. Hij was altijd onderweg, maar
is nu aan zijn laatste reis begonnen. We zullen hem nooit
meer voorbij zien rijden…

Henk ten Broeke
4 oktober 1939

Zandvoort

11 januari 2012 is overleden

Bob Hellingman

b e a c h pa r t y
zaterdag 4 februari 2012
vanaf 19.00 uur, entree gratis
met

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl T. 023 - 5715707

13 januari 2012
jan

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Correspondentieadres:
Emmaweg 21
2042 NT Zandvoort

taste it!

let’s Go Dancing!

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Nick en Marije
Sofie, Pleun
Youp †
Robert en Sandra
Robin, Nicky
Ellen en Marc
Jelle

dj alex-cruz
& dj lucha
Hoog

Laag

Hoog

19
06.44 1 1 . 3 9 19.40
20 00.31 08.26 1 2 . 5 6 2 1 . 2 6
21 0 1 . 3 5 09.36 1 3 . 5 6 2 2 .1 4
22 02.29 10.20 14.49
23
00.36 0 3 .1 7 1 1 . 0 6
24
01.36 04.05 1 1 . 5 0
25
02.16 04.45 1 2 . 3 6
26
02.52 05.26 1 3 . 2 6

15.36
16.15
16.55
1 7. 3 6

w

Er is gelegenheid om afscheid van Henk te nemen op
donderdag 19 januari van 19.00 tot 20.00 uur in
Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Op 12 januari 2012 overleed onze vriend

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 20 januari
om 11.15 uur in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).

"Ik heb geen adem meer"

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar herinneringen op
te halen over Henk in de ontvangkamer van het crematorium.
Wanneer u geen rouwkaart heeft ontvangen,
gaarne deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Hoog

t

e

r

A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

Lieve Arthur

Bob Hellingman

18-01-2012

Geen dag, dat we niet over je praten
Geen dag, dat we niet aan je denken
Geen dag, dat we je niet missen!
Sonja&Wendy
Peter&Jolanda
Ricardo&Angelo

Liefdevol en betrokken

Robert, Hans, Jan, Jan, Jaap

dankbetuiging
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor
uw belangstelling en medeleven in de voor
ons moeilijke dagen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lief man, onze vader,
opa, overgrootvader

in memoriam

2

a

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Woonzorgcentrum A.G. Bodaan die hem de afgelopen
jaren zo goed en liefdevol hebben verzorgd.

18-01-2001

Laag

Dik Luttik
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg
onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
Nelly Luttik
Zandvoort, januari 2012

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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Strandballen op de Vakantiebeurs
Afgelopen week heeft Zandvoort zich uitermate goed

gepresenteerd op de jaarlijkse Vakantiebeurs in Utrecht.

20 Talent of the voice - Talentenjacht, halve finale.
Grand Café XL, aanvang 21.00 uur

Deze grootste vakantiebeurs van Nederland trok dit jaar
126.000 bezoekers en bood daarmee een fantastische mogelijkheid om Zandvoort te promoten.

20 Jazz café - Saskia Laroo in café Oomstee,
aanvang 21.00 uur

20 Quiz pub - Wie weet het meest? Café Koper, a
anvang 21.00 uur

21 Snertwandeling - Wandeling in Amsterdamse
Waterleidingduinen met na afloop een kopje snert!
Aanvang 10.00 uur bij BC de Oranjekom.
Aanmelden via tel. 020-6087595.

22 Klassiek Openingsconcert - Protestantse kerk,
aanvang 15.00 uur

23 Magic Cabaret Theater Diner - Beachclub Take Five,
aanvang 19.00 uur

Bloemen…..
altijd een sprookje!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Het VVV-team heeft Zandvoort goed gepromoot op de Vakantiebeurs

VVV Zandvoort had veel
werk gemaakt van de promotie van Zandvoort. Met
trots werd de nieuwe VVVgids van Zandvoort gepromoot, die ook zeer positief
werd ontvangen. Maar er
was veel meer!

Kids Adventure Week

Het Zandvoort promotieteam was uitermate actief
om de Kids Adventure Week
te promoten. In ruil voor
naam en e-mailadres wer-

den volop strandballen uitgedeeld, die symbool stonden voor de Kids Adventure
Week die van 26 februari tot
en met 4 maart in Zandvoort
plaatsvindt. Tijdens deze actieve week kunnen kinderen
deelnemen aan een heleboel leuke activiteiten en acties. Overigens kunnen ook
Zandvoortse kinderen deze
strandbal, in ruil voor naam
en emailadres, eenmalig
ophalen bij VVV Zandvoort.
Kijk voor de bijbehorende

activiteiten en acties op
www.kidsadventureweek.nl.

Evenementen

Uiteraard kwamen ook
mensen zonder kinderen
aan hun trekken op de stand
van VVV Zandvoort. Naast
algemene informatie over
Zandvoort aan Zee, werd er
ook specifieke informatie
verstrekt over de vele evenementen die ook dit jaar
in Zandvoort zullen plaatsvinden. Veel interesse was er
voor de Wandeltocht ‘de 30
van Zandvoort’ en de hardloopwedstrijd ‘Zandvoort
Circuit Run’ die dit jaar op
24 en 25 maart plaatsvinden. Tevens was er veel aandacht voor de simulator van
Slotemakers. In een speciaal
geprepareerde auto kon
men op spectaculaire wijze
ervaren wat er gebeurt als
men met een auto over de
kop gaat.
Zandvoort heeft zich op
deze beurs dus echt van haar
goede kant laten zien en kan
terugkijken op een succesvolle beurs. Het VVV-team
heeft met zijn grote inzet
de slogan ‘Zin in Zandvoort’
wederom eer aan gedaan!

Haltestraat afsluiten of niet?
Tijdens de laatste Ronde Tafel bijeenkomst in het raadhuis hebben Zandvoorters, gemeente en ondernemers gesproken over de wenselijkheid om de Haltestraat al dan niet
af te sluiten buiten de evenementen om. De vraag is of de ‘proef’ met afsluiting, die afgelopen jaar werd gehouden, vervolg moet krijgen. Veel ondernemers en bewoners van de
Haltestraat en de zijstraten waren gekomen om hun zegje te doen.
In het verleden is de Halte
straat vaker voor het verkeer
afgesloten geweest ten behoeve van de verblijfskwaliteit. Dit werd door zowel het
publiek als de ondernemers
in de straat zeer gewaardeerd, maar het heeft ook tot
een aantal kritische vragen
geleid. Het college van B&W
wil graag de raad betrekken
bij de discussie om tot een
besluit te komen en heeft
advies gevraagd via de Ronde
Tafelgesprekken. In 2011 zijn
er diverse participatiebijeenkomsten in het kader van

de Algemene Plaatselijke
Verordening geweest tussen bewoners en ondernemers van onder andere de
Haltestraat. Eén van de voorstellen was het, eventueel,
plaatsen van hekken naar zijstraten van de Haltestraat op
uitgaansavonden en bij mooi
weer. Het achterliggende
idee is om het woon- en leefklimaat te beschermen en de
woonfunctie in het uitgaansgebied te versterken door het
plaatsen van de hekken.
Tijdens de vergadering was

bij zowel de ondernemers
als de omwonenden een positieve tendens te bespeuren
om vooral met mooi weer
de ontsluitingsweg van het
centrum voor al het verkeer
af te sluiten. De discussie
echter ging later over in de
praktische oplossing van afsluiting, al het verkeer dus
ook fietsers en vooral bromfietsers/snorfietsers, te weren bij afsluiting. Ook het
afsluiten van de zijstraten is
volgens vooral de bewoners
een heikel punt. Een ander
punt zou zijn dat vooral het

fietsverkeer en de brommers
en snorfietsen (“ver”) om
zouden moeten rijden met
name naar Nieuw Noord en
tevens werd gesproken over
de mogelijkheid om auto’s
in de nabijheid van het uitgaansgebied te parkeren. Bij
afsluiting mist het centrum
namelijk 32 parkeerplaatsen.
Niek Rietkerk, vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca
Nederland en ondernemer
in de Haltestraat, heeft een
enquête gehouden onder
de detaillisten en horecaondernemers. De uitkomst was
positief te noemen al had een
aantal van de ondernemers
moeite met de afsluiting
omdat er gevreesd wordt
voor onbereikbaarheid van
hun winkel. Een voorstel zou

kunnen zijn om vooral in het
weekend, tijdens stapavonden, de straat af te sluiten
maar dan pas vanaf 21.00 uur.
Ook variaties van dit voorstel
deden de ronde maar tot een
definitief voorstel, algemeen
onderschreven, kon men
niet komen. Tevens waren
de omwonenden niet tevreden met het feit dat zij niet
via de enquête van Rietkerk
werden gehoord. Zij krijgen
de mogelijkheid om via een
informatieavond op 31 januari aanstaande in de Blauwe
Tram van het LDC hun mening te uiten.
De gemeente heeft op dit
moment (nog) geen concrete
plannen om dit voorstel uit te
voeren en zal de gemeenteraad om advies vragen.

column

Het ei van
Columbus

Ze was een stuk jonger dan
ik, schatte ik zo. De goed aangeklede dame staarde enigszins beschaamd op een potje
gezichtscrème. “Ik ben mijn
leesbril vergeten. Stom he?
Kunt u lezen wat er op staat. Is
het nou dag- of nachtcrème?”,
vroeg ze. “Er staat echt nachtcrème op hoor”, verduidelijkte
ik. “Oh mevrouw, bedankt voor
de moeite.”
“Ze zegt tenminste nog dank u
wel”, snibde iemand achter me,
“dat mankeert er tegenwoordig ook nog wel eens aan!” Ik
lette maar niet op de bozige
dame in het gangpad achter
me. 2012 was nog maar net
drie weken oud. Dus wandelde ik verder om wat noodzakelijke toiletspullen te scoren.
Vroeger gebeurde mij dat ook
vaak, mijn leesbril vergeten.
Dan voel je je echt onthand!
Tegenwoordig zit het ding stevig op mijn neus. Met die dubbele focus is het voor mij een
uitkomst. Ver kijken en lezen?
Geen punt.
Het ei van Columbus ontdekten we in Aken. In december
(2011 lijkt lang geleden) waren we daar. Een heerlijk stad
met veel, heel veel bakkers.
Eten die Duitsers dan zoveel
brood? En tientallen drogisterijen. Gigantisch groot. Daar
zijn onze winkels dwergen bij.
Schappen vol shampoo, crèmes
en babyartikelen. Potjes met
vitaminepillen voor allerlei
kwalen. Het ei van Columbus
bestond echter uit een grote
loep, vast gesoldeerd aan het
handvat van de winkelwagen.
Kijk, daar was over nagedacht!
Handig voor iedereen die zijn
bril is vergeten. Of voor kippige
personen die écht niet aan een
bril willen. Die bestaan ook.
“Handig, zo een loep. Hebben
ze in Holland niet. Toch?”, kijk
ik echtgenoot vragend aan, die
nee schudt. Hij komt trouwens
niet zo veel in winkels.
Dat scheelt! Nu maar
wachten op deze eerste
pientere winkelwagen.
Of heeft u ze in Neder
land ook al ontdekt?

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
Onze heerlijke moorkop uit
eigen bakkerij van € 1,95 voor € 1,70

Tuincentrum

Nog gesloten t/m 24 januari

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:

Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

burgerlijke stand

7 januari - 13 januari 2012

Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je leren maken.
Vrijdag 15:30 – 17:00
27 januari t/m 27 maart

Peuters in beweging, vanaf 2 jaar
Samen met (groot)ouder de wereld spelenderwijs ontdekken.
Woensdag 9:30 – 10:30
15 februari – 25 april

Kooking 4 Kids, wegen, snijden,bereiden en lekker eten.
Donderdag 15:00 – 17:15

Geboren:

Benjamin Ujan Bungsu, zoon van: Krom, Lucas Petrus Marinus
en: van den Haak, Lenna Fleur.

Gehuwd:

Lantang, Bryan Anthony en: Kamstra, Dolly.

Overleden:

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. Tilly Boddaert
www.aap-parochies.nl

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar thee te drinken.

Donderdag 14:30 -15:30

Woensdag 10:00 – 11:30

Rug, nek of andere medische klachten? Herstellen van een
blessure en toch bewegen?

Vrijdag 9:30 – 10:30

3 februari t/m 20 april

Creatief:
Aquarelleren/Open Atelier
Dinsdag 9:30 – 12:00
13:00 – 15:30

24 januari t/m 17 april

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

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.

Boetseren en Beeldhouwen
Maandag of
Donderdag 19:30 – 22:00

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

Glas in Lood,

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c • 2042 HK 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
Brederodestraat 158 - 2042 BM 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

7 maart t/m 4 april

Medische gym

Improvisatie Toneel,
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12 januari t/m 26 april

geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor Dick Duijves

colofon

19 januari t/m 23 februari

Struinen in de Duinen.

Water, Steven, oud 82 jaar.
Matkovic´ geb. Matkovic,
´ Viktorija, oud 89 jaar.
de Waart geb. Oudt, Annie Margaretha, oud 94 jaar.

kerkdiensten -

Timmercursus, voor jongens en meisjes

Wij zijn met een korte vakantie van
maandag 23 januari t/m donderdag 26 januari
Vrijdag 27 januari zijn wij weer open.
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

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

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

Spaans IV
Voor wie tot Spaans III is gekomen

Woensdag 19:00 – 20:30

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:
Picasa fotobewerking
Ontdek de mogelijkheden van je digitale foto’s.

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

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330

 023-5719013

Visuele verbinding tussen
belangrijkste winkelstraten
Een vurige wens van veel Zandvoortse ondernemers in het

centrum is om een goede en duidelijke routing vanaf Kerk-

straat/Kerkplein naar de Haltestraat gestalte te geven.

Mogelijk komt de uitvoering daarvan nu snel dichterbij,
maar definitief uitsluitsel is er nog niet.
Deze wens van de winkeliers, die al een paar
maanden bekend is bij de
gemeente, gaat over duidelijke looproutes heen en
weer tussen de twee belangrijkste winkelstraten
van Zandvoort. De routing
zou mogelijk kunnen bestaan uit visuele effecten
in de bestrating. Dit soort
effecten bestaan al langere
tijd in winkelcentra elders
in het land en zouden daar
goede resultaten hebben.

Of het een en ander ook inderdaad in Zandvoort gaat
gebeuren, is afwachten.
De Zandvoortse Courant
heeft vlak voor sluitingstijd
nog een vraag hierover bij
de gemeente neergelegd
maar een antwoord met
meer informatie kon helaas niet op tijd gegeven
worden. Indien de berichtgeving daartoe aanleiding
geeft, zullen wij er in de
volgende editie uitgebreider op terug komen.
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Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoort vuilnisbelt door grof vuil
Het centrum van Zandvoort leek vorige week donderdag

wel een vuilnisbelt. Overal lag het grof vuil hoog opgestapeld. En dat nadat de nieuwe vuilophaler, GP Groot uit

Alkmaar, zijn ronde door het dorp had gemaakt. Waarom

namen ze het meeste vuil niet mee? Dat deed de vorige
vuilophaler, Sita, namelijk wel!

Veel ‘grof’ huisvuil bleef op straat achter

door Kees Rutgers

De commotie was groot en
de gemeentelijke klachtenlijn
stond roodgloeiend. Had het
met de nieuwe vuilophaler
te maken? Ja, dus. Die hield
zich strikt aan de regels over
wat er onder grof vuil wordt
verstaan.
Hoe kunnen wij dat nou
weten, was de algemene
reactie van de boze bewoners. “Welnu bij de nieuwe
Afvalwijzer, die eind vorig
jaar huis aan huis is bezorgd,
zat een brief, waarin werd
aangegeven wat NIET onder grof vuil wordt verstaan,
zoals karton, plastic zakken,
steen, bouwafval enzovoorts.
Het was in feite niet anders
geworden, maar het vorige
afvalbedrijf nam alles mee.
Daardoor zijn we dus verwend”, zo liet wethouder
Andor Sandbergen weten.
De nieuwe vuilnismannen
hebben zich precies aan de

richtlijnen gehouden, met
een puinhoop als resultaat.
De wethouder zag ook wel in
dat de rotzooi op straat niet
kon blijven liggen en heeft zijn
eigen reinigingsmensen de
rest van het vuil laten ophalen.
“We gaan nu in contact treden
met alle bewoners en wel persoonlijk op ieder adres. Verder
zullen we in de Zandvoortse
Courant een uitgebreide campagne voeren over grof vuil”,
geeft hij als oplossing aan.
En volgende maand, wordt
het dan weer zo’n zooitje?

Sandbergen: “Er komt nu een
overgangsperiode, waarbij in
principe alles wordt meegenomen, maar waarbij controleurs van de gemeente gaan
meelopen om te achterhalen
wie er ‘fout’ grofvuil op straat
heeft gezet. We hopen dan
dat iedereen weet wat wel en
geen grof vuil is. Je zal altijd
grensgevallen houden, zoals
rollen tapijt met een lijmlaag.
Dat is in feite chemisch afval.
Maar het beleid is en blijft: bij
twijfel meenemen.” Dus ook
een donzen dekbed in een
vuilniszak of losse spulletjes
in een kartonnen doos, die nu
in eerste instantie niet werden meegenomen, is dan de
vraag?
In ieder geval gaat het college
met de raad in gesprek om het
vuilnisbeleid aan te scherpen.
Bijvoorbeeld om strenger op
te gaan treden tegen mensen
van buiten Zandvoort die hier
hun vuil dumpen of tegen ondernemers die grof vuil deponeren zonder dat ze daarvoor
betalen. Voor hen geldt dat ze
zelf voor hun vuilafvoer moeten zorgen. Het belangrijkste
is dat Zandvoort er voortaan
weer netjes uitziet, want we
moeten de slogan Zandvoort
Schoon wel waarmaken!

Onder andere het karton werd niet meegenomen

ZANDVOORT SCHOON!? en huisvuil
Sinds 1 januari is er een nieuwe huisvuilophaler. Deze hanteert
de aanbiedregels volgens contract. Dat betekent onder meer:
geen los afval naast de rolemmer aanbieden en geen afvalzakken
boven op de rolemmer plaatsen, maar alle afval er in.
Aanzienlijke ruimtewinst is te behalen door volle huisvuilzakken
leeg te schudden in de grijze rolemmer, in plaats van ze in z’n
geheel er in te gooien. Zo ontstaat ook geen vervuiling van de
openbare ruimte door weggewaaid afval.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Gemeente Zandvoort

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

Harocamo

In het artikel over de winkelleegstand in de Zandvoortse
Courant van vorige week is
een verkeerde voorstelling
van zaken gegeven wat betreft brasserie Harocamo.
Daarbij werd gesteld dat
Harocamo kan blijven doordraaien vanwege een huuraanpassing. Na gesprekken
met zowel de huurder en de
huurbaas, is dat onjuist gebleken.

Afscheid dierenarts

Na 35 jaar in Zandvoort
werkzaam te zijn geweest,
gaat dierenarts Anneke
Dekker-Lucassen 'met pensioen'. Per 1 februari zal zij
de praktijk overdragen aan
Fenna Kwakernaak. De praktijk blijft op hetzelfde adres
gevestigd en Fenna zal, met
de assistentes Greet Bos en
Wil Woters aan haar zijde,
alle zorg aan de dieren en
hun baasjes besteden. Wie
Anneke persoonlijk de hand
wil schudden kan dat doen
tijdens haar afscheidsreceptie op zondag 22 januari van 14.30 tot 17.00 uur in
strandpaviljoen 9, De Haven
van Zandvoort.

5713546, in teams van max.
4 personen. Het inschrijfgeld
berdaagt € 2,50 per persoon.
Er zijn leuke prijzen te winnen.

Foutieve informatie

In de nieuwe gemeentegids
2012 staat per abuis een
oude tekst over het parkeren
van mindervaliden. Voorheen
konden houders van een gehandicaptenparkeerkaart in
het centrum maximaal 2 uur
gratis parkeren op daarvoor
bestemde parkeerplaats. Let
op! Dat is per 1 januari 2012 veranderd.
Ook mindervaliden
zijn verplicht om
in heel Zandvoort
te betalen voor het
parkeren. Dit geldt
voor alle gehandicaptenparkeerplaatsen binnen de fiscale
gebieden én de vergunning
gebieden. Als u binnen een
vergunning gebied op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeert, bent u
verplicht om een parkeervergunning, bezoekersvergunning of bezoekerspas achter
uw voorruit te tonen.

Tas voor vijf

Kwissen of quizzen

Houd je van spelletjes? Dan
is de Pubquiz op vrijdag 20
januari om 21.00 uur bij café
Koper aan het Kerkplein een
absolute aanrader. Op een
grootscherm worden algemene kennisvragen getoond en van commentaar
voorzien door quizmaster
Joop van Nes jr. Ga de strijd
aan wie de beste én snelste is! Van tevoren inschrijven, aan de bar of via tel.

Tijdens de Shopping Dinner
Night, november vorig jaar,
werd bij de kralen- en sieradenwinkel La Couronne in
Jupiter Plaza een loterij gehouden. Wat bleek, niet 1 gelukkige winnares maar wel
5 dames kwamen afgelopen
maandag hun prijs ophalen!
Zij hadden geld ingezameld
om gezamenlijk een cadeau
te kopen voor een vriendin.

Hetty, Nicole, Martine,
Annemiek en Carla hebben afgesproken dat zij de
prijs, een tas van het merk
PH&T (t.w.v. €179,95), om
de 3 maanden doorwisselen. Zo had La Couronne
in één klap vijf dames blij
gemaakt!

VVV is op zoek naar
Kinderburgemeester

Wil jij weleens voor een
week de baas zijn van
Zandvoort aan Zee? Kan jij
goed lintjes doorknippen
en toespraakjes houden?
Ben jij tussen de 7 en 12
jaar en niet op vakantie
tijdens de Kids Adventure
Week (26 februari t/m 4
maart)? Dan ben jij degene die VVV Zandvoort
zoekt! Stuur een email
naar marketing@vvvzandvoort.nl en geef aan wie je
bent, hoe oud je bent en
waarom je wel een weekje
Kinderburgemeester zou
willen zijn. Wie weet ben
jij straks een week lang de
baas van Zandvoort aan
Zee!

Verkeershinder
Heemstede

Nogmaals ter informatie: De gemeente
Heemstede werkt aan
de vernieuwing van de
Herenweg. Vanaf 16
januari tot eind maart
wordt het deel vanaf
de Koediefslaan tot de
gemeentegrens met
Haarlem aangepakt.
Het betekent voor
het verkeer ernstige
verkeershinder. Vanaf de
Westelijke Randweg uit
Haarlem wordt het autoverkeer omgeleid via de
Spanjaardsl aan, Heem
steedse Dreef, Camplaan
en de Van Merlenlaan.
Verkeer uit Zandvoort en
Bloemendaal wordt via de
Leidsevaartweg en Weste
lijke Randweg naar deze
omleidingsroute geleid.
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Taoïstische Tai Chi

tm

interne kunsten voor gezondheid

Actie vanaf

donderdag 19 januari
t/m zondag 22 januari





Spotlights
Hansie

Oatbran € 1,75
Koffiebroodje € 1,50
Broodje van de week:Broodje bal € 2,95
Kopje koffie met een koffiebroodje € 2,95

Gefeliciteerd met je 87e verjaardag!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

En nog vele jaren!

vrijblijvende introductie

Ook namens de kinderen.

Herman

bij start nieuwe beginnersklassen
Haarlem

TTC gebouw, Rijksstraatweg 116
dinsdag 31 januari 19.30-21.30 uur
vrijdag 3 februari 09.30-11.30 uur

APK

Heemstede Bovenzaal Bibliotheek, Julianaplein 1
dinsdag 31 januari 20.00-22.00 uur
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie en andere locaties in Nederland:
Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland
Tel. 023 8795396 info.midden@taoisttaichi.nl

www.taoisttaichi.nl

Bisanpa Gifts

Ook iemand in de Spotlights zetten?

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl

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

"Zelfgemaakte dingen zijn altijd uniek.
Een zelfgemaakt kado zegt eigenlijk: ik geef je
aandacht, ik heb tijd voor je vrijgemaakt.
Tijd die tegenwoordig zo kostbaar is, daarom
is zelfgemaakt zo bijzonder en uniek"

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Uw vermogen omringen
met ervaring
Wat u met uw vermogen voor ogen heeft, is heel persoonlijk. Onze
vermogensmanagers helpen u uw ambities waar te maken.

Zelf maken van textiel met de naaimachine
Alle workshops zijn incl. al het materiaal en koffie/thee
Ervaring is geen vereiste!

Agenda workshops 2012

workshop
Proefles, ontdek
de naaimachine
feest/vlaggenslinger
valentijns harten
shopperbag
memobord
paasworkshop
feest/vlaggenslinger
proefles
schort maken
pyjamabroek
shopperbag
harten maken
feest/vlaggenslinger
memobord
feest/vlaggenslinger
shopperbag
harten maken
handoekje met applicatie

Aanmelden via
Bisanpa@hotmail.com
of 06-50477720 (Bibi)
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datum
20-1-2012
27-1-2012
25-1-2012
8-2-2012
15-2-2012
14-3-2012
23-3-2012
28-3-2012
6-4-2012
11-4-2012
18-4-2012
25-4-2012
9-5-2012
16-5-2012
23-5-2012
6-6-2012
13-6-2012
20-6-2012
27-6-2012

tijd
9.00-11.00
9.00-11.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
9.00-11.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00
19.00-22.00

prijs
€ 15,=
€ 15,=
€ 35,=
€ 30,=
€ 35,=
€ 40,=
€ 30,=
€ 35,=
€ 15,=
€ 35,=
€ 35,=
€ 35,=
€ 30,=
€ 35,=
€ 40,=
€ 35,=
€ 35,=
€ 30,=
€ 20,=

Zie ook www.BisanpaGifts.nl
of kom langs: Koninginneweg 1
Maandag, dinsdag, donderdag

Het verhaal kennen achter uw
vermogen. Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Rabobank Nederland en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn
aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rabobank Haarlem en Omstreken,
Vermogensmanagement: (023) 512 05 11.

Heeft u al uw ZandvoortPas 2011 aangevraagd?

Vul de bon in op pagina 12

2012

Yes-R opent
Azzurro Kids @ the Beach
Afgelopen zaterdag is Azzurro Kids @ the Beach op spectacu-

laire wijze geopend. De bekende rapper Yes-R verrichtte de officiële opening en zong uiteraard een paar van zijn nummers.
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Kerstbomen weer verbrand
De belangstelling voor het jaarlijkse ‘fikkie’ op het strand

Frank Paap is
De ‘Hypotheekleader’

was groot. Honderden kinderen genoten met hun ouders
van een om precies 19.30 uur aangestoken brand op het
strand voor de Rotonde.

door Erna Meijer

Opening door rapper Yes-R

De kinderkledingzaak in
de Kerkstraat heeft een
groot assortiment aan
merkkleding voor de kleinste Zandvoortertjes. In
Amsterdam, in de P.C.
Hooftstraat, is Azzurro
Kids al jaren een begrip en
nu heeft eigenaar Edward
de Jonge Urbach ook in
Zandvoort een filiaal geopend, met speciaal voor
Zandvoort als toevoeging @
the Beach. De winkel heeft
een zeer chique uitstraling
en is een goede toevoeging
aan het winkelbestand in de
Kerkstraat.

Op 1 augustus 2011 is Frank Paap (42) actief geworden als
Afgelopen zaterdag was
het een drukte van belang,
toen rond 14.00 uur de
Nederlandse rapper Yes-R
verscheen om de winkel officieel te openen. De (toekomstige) klanten werden
uiteraard getrakteerd op een
paar nummers van de rapper.
De jeugd verdrong zich om
met Yes-R op de foto te mogen en hij nam daar alle tijd
voor. Zandvoort heeft er een
mooie kinderkledingzaak bij.
Azzurro Kids @ the Beach,
Kerkstraat 28 in Zandvoort,
tel. 5715789.

Politiek verslag

De Hypotheekleader voor Haarlem en omstreken. De landelijk opererende Hypotheekleader is in 2003 opgericht en

Veel bekijks op het strand

Lekkere warme chocolademelk met of zonder slagroom werd royaal aangeboden aan de vele kijkers op het
eerder natgeregende strand.
Uiteraard zorgden vele vrijwillige brandweerleden voor
een veilige afzetting en kon
het talrijke publiek genieten
van een schitterend vuur en
heerlijke warmte. Er was
wat wind die dwars over het
strand ging en zorgde voor
een lekker heftig vuur, met
spectaculaire uitschieters.

Voor de kinderen was het
zeker de moeite waard om
hun zorgzaam verzamelde
kerstbomen zo snel te zien
veranderen in een paar kale
verbrande stammen en
takken. Na ruim een half
uur was het echt over en
zorgde de brandweer voor
een veilige opruiming van
de brandresten. Alhoewel
door de stevige wind er de
volgende dag nog steeds
vlammen uit de brandhaard
waaiden.

Aankondiging raadsveraderingen Informatie (24-1) en Debat & Besluit (25-1)

Discussiestuk over uitspraak Raad van State in raad
Komende dinsdag en woensdag zal de uitspraak van de

gemeenteraad-debat.

nent op de agenda staan van de vergadering gemeente-

Verder staat nog een drietal andere punten op de
agenda. De Rekenkamer
Zandvoort heeft nieuwe leden nodig na het opstappen
van de voorzitter en een lid.
De selectiecommissie stelt
voor mevrouw T. van den
Berg en de heer J. Kappert
tot lid van de Rekenkamer
Zandvoort te benoemen.

Raad van State (RvS) over de Middenboulevard promi-

raad-informatie, gemeenteraad-debat en gemeenteraad
besluitvorming. De RvS heeft een belangrijk deel van het

bestemmingsplan geschrapt en het college heeft een discussiestuk hierover gemaakt.
De Raad van State heeft op 7
december 2011 uitspraak gedaan over het raadsbesluit
van 29 september 2009
over het bestemmingsplan Middenboulevard.
Onderdelen van het bestemmingsplan zijn vernietigd. In
een discussiestuk geeft het
college een aantal opties om
de vernietigde onderdelen

van het bestemmingsplan
wel of niet te repareren. Op
dinsdag is er voor belanghebbenden de mogelijkheid
om hierover in te spreken.
Op woensdag echter niet.
Of het ook woensdag daadwerkelijk tot besluitvorming
komt, moet afgewacht worden of men tot elkaar kan
komen na afloop van de

Ook staat een raadsvoorstel
om te komen tot de begroting voor het openbaar onderwijs in Zandvoort op de
agenda en wordt er gesproken over een raadsvoorstel

om financiële middelen ten
behoeve van het project
‘Burger centraal’, een bedrag
van € 32.000 voor externe
audits, ter beschikking te
stellen. Door de vertraging
van het project is dit budget in 2011 niet gebruikt.
Voorgesteld wordt om in
2012 € 16.000 en in 2013
€ 16.000 beschikbaar te
stellen.
De vergaderingen worden
belegd in de raadszaal en
beginnen stipt om 20.00
uur. De ingang naar de
raadszaal is via de trappen
van het raadhuis op het
Raadhuisplein.

inmiddels de snelst groeiende organisatie op dit gebied in
Nederland. Vanaf het begin is het uitgangspunt geweest

dat de consument centraal staat, waarbij men vooraf weet

waar men aan toe is en wat vooral belangrijk is, zoals Frank
aangeeft: “Wij zijn niet afhankelijk van bepaalde aanbieders of leveranciers. Daarnaast werken wij niet op provi-

siebasis, maar brengen een transparant tarief in rekening.”
Na zijn Hbo-opleiding is Paap
in 1996 bij de Rabobank Velsen
en Omstreken als beleggingsadviseur gaan werken en na
een 15-jarig dienstverband is
hij geëindigend als accountmanager Private Banking.
Door deze ruime werkervaring is hij in staat maatwerkoplossingen te bieden bij al
uw hypotheekvraagstukken.
“Het is een uitdaging om in
deze tijd als zelfstandig adviseur aan de slag te gaan en je
eigen doelen te stellen, waarbij kwaliteit, transparantie en
een integer advies voor mij
de kernwoorden zijn”, geeft
hij vol overtuiging aan.
Paap komt graag bij de mensen thuis. “Het is belangrijk
om een goed inzicht te hebben in de situatie van de klant
door middel van het stellen
van gerichte vragen, zoals: hoe
ziet uw pensioen eruit, wat is
uw uiteindelijke doel. Wilt u
bijvoorbeeld later een eigen
huisje in Frankrijk bewonen?
Of wat zijn de consequenties als u arbeidsongeschikt
raakt? Bent u op zoek naar
een nieuwe hypotheek of wilt
u uw bestaande hypotheek

oversluiten? Vooral bij het
voorstel tot renteverlenging
gaan mensen al heel gauw akkoord met wat je aangeboden
wordt en is het verstandig om
een duidelijk overzicht te hebben van gunstiger mogelijkheden”, zegt Paap, die ervoor
zorgt dat u precies weet wat
u kunt verwachten en vanuit
de vertrouwensband gaat hij
als onafhankelijk tussenpersoon op zoek naar de beste
deal. Graag begeleidt hij u
bij het gehele hypotheektraject van begin tot eind, zoals
de contacten met de makelaar, notaris en/of accountant. “Met de nieuwbouw in
Zandvoort, zoals in het Louis
Davids Carré, is het te hopen
dat het balletje weer gaat rollen en mensen hun huidige
huis kwijt raken tegen reële prijzen”, aldus Frank. Het
spreekt voor hem als vanzelf
dat hij ook aan uw pensioen,
uw (schade)verzekeringen
en fiscale zaken aandacht zal
geven.
De Hypotheekleader, Noorder
straat 24 in Zandvoort, tel.
023-8906806 of 06-15502368.
www.deleader.nl/haarlem.
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Uitvaartverzorging in Zandvoort
Regelmatig vindt u op pagina 2 van deze krant de advertenties van een drietal uitvaartverzorgers. Het leek ons goed om eens nader kennis te maken met deze personen, die

nauw betrokken zijn rond het overlijden van onze medemens. Want wanneer er in uw
directe omgeving zich een sterfgeval voordoet, is het een hele zorg minder als er iemand
is die alles voor u regelt.

Wij spraken met Peter van
der Hoop, directeur van
Uitvaartzorgcentrum Zand
voort/Haarlem, Erika Wilders
van Uitvaartverzorging Erika
en Ineke Smit van Ineke Smit
Uitvaartverzorging. Goed om
te benadrukken is dat alle
drie de ondernemers dag en
nacht, dus 24/7 bereikbaar
zijn, mocht u gebruik moeten maken van hun diensten.

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort/Haarlem

Dit centrum bestaat al heel
lang in goede samenwerking
met het nog veel oudere
‘Onderlinge Hulp Betoon’.
“Bij het melden van een overlijden wordt eerst de noodzakelijke zorg voor de overledene geregeld met de keuze
van thuis opbaren, in het verzorgingshuis of overbrengen
naar het uitvaartcentrum
aan de Tollensstraat”, geeft
Van der Hoop aan. Thuis opbaren in bed of kist komt hoe
langer hoe meer voor en de
mogelijkheden hiertoe zijn
vorig jaar wettelijk uitgebreid. Met het gegeven dat
tussen het overlijden en de
begrafenis/crematie maximaal zes werkdagen liggen,
is nu ook thanatopraxie (=
lichte balseming) mogelijk.
Hierdoor blijft het lichaam
bij normale temperaturen
zonder koeling met een normale kleur en natuurlijke
vorm bewaard tot het moment van de uitvaart. Deze

Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort/Haarlem

specialistische behandeling
mag alleen door gediplomeerde thanatopracteurs
uitgevoerd worden.
Uitvaartzorgcentrum Zand
voort beschikt op de plaatselijke begraafplaats over een
rouwkamer voor de overledene en een ontvangkamer
voor de belangstellenden,
waar de gastvrouwen Carla
Hogendijk en Jeanette Paap
eveneens zorgen voor koffie
en thee. Een belangrijk onderdeel van hun taak is naast
het maken van afspraken
met bijvoorbeeld kerk, begraafplaats of crematorium,
het zorgen voor alle formaliteiten. Allereerst dient aangifte van overlijden gedaan
te worden bij de Burgerlijke
Stand en dient men verlof
tot begraven/cremeren te
krijgen. De uitvaartleiders
zorgen ook voor bijvoorbeeld
het afhandelen van begrafenispolissen en het maken
van rouwbrieven en advertenties. Van de rouw- en
ontvangkamers maken desgewenst ook Erika Wilders
en Ineke Smit gebruik, want
ook elke particulier kan het
centrum huren.

Uitvaartverzorging Erika

Erika Wilders is sinds 2011
zelfstandig uitvaartonderneemster nadat zij bij een
grote landelijke organisatie
op dit gebied veel ervaring
heeft opgedaan. Zij werkt

Tollensstraat 67 in Zandvoort
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Peter van der Hoop

vaak in Zandvoort en leert
de plaatselijke mogelijkheden steeds beter kennen.
“Er is steeds meer mogelijk
en ik ga mee met de trend
om met elkaar het afscheid
te organiseren dat bij u en
de overledene past. Zo is
het, net als bij bruiloften,
mogelijk om een uitvaartdienst thuis te houden of
bijvoorbeeld in een strandpaviljoen”, vertelt zij bevlogen. Doen wat je zegt, staat
bij haar hoog in het vaandel
en u mag haar daar aan houden en op aanspreken. “Wij
zijn een klein team van enthousiaste, ervaren en toegewijde professionals met een
goede prijs/kwaliteitverhouding. Gedurende de periode
rondom de uitvaart ontmoet
u ook steeds dezelfde mensen. Mijn stokpaardje is dat
de nabestaanden met steun
van mijn mensen zoveel mogelijk direct betrokken zijn
en worden. Voor mij is praten over een uitvaart praten
over het leven, want mensen
geven door hun wijze van leven en sterven, ook richting
aan anderen! Het kan heel
informatief maar ook rustgevend zijn om vooraf contact te hebben, waarbij dan
samen het ‘Laatste Wensen
Formulier’ besproken en ingevuld wordt”, legt ze uit.

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

Ineke Smit doet dit werk van-

Uitvaartverzorging
Erika

Rijnlaan 7 in Heemstede
www.uitvaartverzorgingerika.nl

Erika Wilders

uit een heel andere achtergrond. Als verpleegkundige
heeft zij jaren gewerkt in verschillende instellingen van
de gezondheidszorg en geeft
zij ook les en trainingen, onder meer aan kraamverzorgenden over de zorg rondom
een overleden baby en aan
thuiszorgmedewerkers over
de zorg van de stervende en
diens familie. Voorafgaande
aan de uitvaart begeleidt
zij soms mensen in hun
laatste levensfase. “Ik ben
voor mezelf begonnen om
ook mensen met een kleine
portemonnee een mooie
uitvaart te geven met veel
aandacht. Mijn eerste vraag
is soms ook: hoeveel kunt
u besteden? Altijd kan het
een warme uitvaart worden. Ik werk per uur en met
inkoopprijzen, dus iemand
betaalt nooit teveel. Ik kan
daarnaast mensen in hun
kracht zetten, waardoor zij
tot meer in staat zijn dan zij
ooit dachten.” Al deze ervaringen maken haar tot een
heel betrokken uitvaartverzorgster, die oog heeft voor
de totale mens en alle mensen die in verbinding staan
met overledene. Smit verzorgt graag de hele uitvaart
van a tot z, van locatie tot
rouwkaart, waarin zij veel
keuze aanbiedt.
Tot besluit van dit artikel
willen wij u eveneens graag
attenderen op de prachtige
urnen en sieraden van steen,
glas en zilver, die tegenwoordig beschikbaar zijn om (een
deel van) de as van de overledene na een crematie op een
zeer smaakvolle wijze bij u te
houden of te dragen.

Ineke Smit
Uitvaartverzorging

A.L. Dyserinckstraat 31 in Haarlem
www.inekesmit.nl

Ineke Smit

Halve finale Talent
of the Voice XL
Komende vrijdag, 20 januari, is de halve finale van Talent of
the Voice. Acht talenten zullen zich in grand café XL aan het

Kerkplein presenteren en proberen om de finale te bereiken.
Na wekenlange voorronden
hebben uiteindelijk 8 talenten zich geplaatst voor de
halve finale van deze talentenjacht. Volgens de organisator, plaatsgenoot Roy
van Buuringen, eigenaar van
ONAIR-Events, is het niveau
nog nooit zo hoog geweest.
Zelfs een deelnemer uit
België, Vicky Meesters, heeft
zich voor de halve finale strijd

geplaatst. De andere deelnemers zijn: Eric van Meel,
Debbie van Sintmaartensdijk,
Johan de Gelder, Ilse Koning,
Tommie Visser, Jan Hoekstra
en Carmen Ladan.
Vrijdag, vanaf 21.00 uur, kunt
u dus genieten van de nieuwste talenten van Nederland
in grand café XL aan het
Kerkplein. De entree is gratis.

Magic theatershow bij
Beachclub Take Five
Beachclub Take Five aan Zee presenteert komende maandag, 23 januari, een spetterende Magic theatershow. Niemand minder dan de wereldkampioenen Rob en Emiel zullen u versteld doen staan, terwijl u geniet van een grandioos
vijfgangendiner.

Rob en Emiel werden bij het
grote publiek bekend als finalisten van het programma ‘De Nieuwe Uri Geller’,
waarin mentalisme centraal
stond. Maar dat is niet het
enige dat zij hebben gedaan. Al jaren verweven zij
magie, cabaret, verwondering en humor in feel-good
performance acts voor hun
eigen theatershows en evenementen. In 2006 wonnen
zij de Grand Prix, de hoogst
haalbare Nederlandse goochelprijs. Maar de hoogste
onderscheiding kregen zij
in 2009, toen ze het Wereld
kampioenschap Mentalisme
wonnen. Daarmee behoren
zij officieel tot de absolute
wereldtop!

De avond begint met een
voorgerecht in het restaurant, waarna u naar het theater gaat, in de Zuidzaal, en
de show van Rob en Emiel vol
met magie begint. Na het
tweede en derde gerecht, in
het restaurant, wordt u opnieuw meegenomen naar
het theater waar u van de
ene verbazing in de andere
valt. Na het hoofdgerecht
komen beide heren naar het
restaurant en dan gaat het
pas echt beginnen.
Kaarten voor toegang en
het vijfgangendiner kosten
€ 49,50 per persoon. Meer
informatie op www.beachclubtakefive.nl. Reserveren
kan via tel. 5716119.
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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 lezers van de Zandvoortse Courant,
Het valt bij mij en meerdere ondernemers op dat er iets gebeurt in
Zandvoort wat eigenlijk niet kan. OP 7 april 2011 zijn er 2 centrummanagers aangesteld door de gemeente Zandvoort. Persoonlijk vind
ik dat een goed initiatief maar ik vind ook dat dit neutrale personen
moeten zijn binnen Zandvoort. Ik vind het goed dat Hilly Jansen van
de gemeente Zandvoort deze functie heeft gekregen maar wat ik
absoluut niet vind kunnen is dat Gert van Kuijk, voorzitter van de OVZ,
ook nog die functie geeft gekregen. Waarom ik dat vind? Omdat hij
niet die twee functies tegelijkertijd goed kan uitvoeren. Dit gaat dan

namelijk op belangenverstrengeling lijken. Volgens meerdere ondernemers hebben zij diverse keren een centrummanager aangesproken en
voelden zich niet serieus genomen. Zij hadden sterk het gevoel dat dit
kwam omdat zij niet lid zijn van de OVZ! Dit kan toch niet gebeuren?
Elke ondernemer moet serieus worden genomen, ook degene die niet
lid van OVZ is door bijvoorbeeld de belachelijk hoge contributie!

Met vriendelijke groeten,
Roy van Buuringen

Wie betaalt de veerman?
Een landelijk beeld: toenemende leegstand van winkelpanden maar vooral horecagelegenheden. De heer Van Kuijk (OVZ) vindt dit ook voor
Zandvoort een zorgwekkende ontwikkeling. Echter de laatste decennia
opende in het dorp de ene na de andere horecagelegenheid terwijl op
het strand het aantal eetgelegenheden de laatste jaren ook explosief
gestegen is. Het aanbod is gewoon te groot geworden, de prijzen in
de horeca zijn sinds de invoering van de euro vaak veel te hoog en de
spoeling is te dun. De recessie is de bekende druppel.
Dat de uitbaters van horecagelegenheden in het verleden genegen
waren absurd hoge huren te betalen in de verwachting goede zaken te
kunnen doen, blijkt een misrekening. Dat hiermee ook een gevarieerd
winkelaanbod verloren is gegaan wreekt zich nu.
Van oudsher was Zandvoort een familiebadplaats maar met de toename
van het aantal disco’s en kroegen, met soms niet het leukste en voor
omwonenden overlast veroorzakend publiek, lieten de families die nog
kwamen het centrum links liggen en zochten hun onderkomen en vertier

in het bungalowpark. De vele rellen op het strand en in het dorp, droegen
ook niet bij aan een goed imago en de ‘Parel aan Zee’ ligt vooralsnog op
een onbereikbare diepte.
Het plan van de heer Van Kuijk om de eigenaren van zakelijk onroerend
goed te verplichten om jaarlijks financieel bij te dragen aan evenementen, zou zomaar uit de koker van een overijverige ambtenaar op
financiën kunnen komen. Wat heeft bijvoorbeeld een doe-het-zelfzaak
of stomerij aan deze evenementen? Het lijkt mij reëler dat de exploitant
en misschien ook eigenaar van een horecabedrijf/pand gevraagd zou
kunnen worden om vrijwillig bij te dragen. Zij plukken hier hopelijk dan
ook de vruchten van.
Zijn ambitie voor een verplichte financiële bijdrage door eigenaren van
bedrijfspanden aan evenementen, waardoor de horeca beter zou moeten gaan draaien, geeft mij net zo’n onbehagelijk gevoel als de aan ons
opgelegde bijdrage door de heer De Jager aan Griekenland.

Hans Jansen

Gaat niet, bestaat niet
Beauty & Afslankstudio Velserbroek is het nieuwe jaar

goed begonnen. Nadat de zaak uitgeroepen is tot beste

salon van Nederland, gaat eigenaresse Annet met vol enthousiasme en nieuwe ideeën het jaar beginnen.

Het team van Afslankstudio Velserbroek

Op het gebied van afslanken
heeft de salon altijd het allernieuwste, kwaliteit en service
staan bij de salon op nummer
1. "Afslanken is niet moeilijk,
gaat niet bestaat niet,” is een
van de uitspraken van Annet.
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"Met ons eigen VIP dieet en
Prodimed is het mogelijk om
10 kilo kwijt te raken in 4 weken tijd. De formule is simpel
en de meer dan 80 smaken,
maken het voor iedereen
mogelijk om dit succesvolle

dieet te volgen. Zo zijn er de
heerlijke kant en klaar maaltijden, soepen, brood en crackers, daarnaast zijn er ook
muffins,cakejes en repen.”
Wie aan dit dieet wilt beginnen krijgt eerst een intake gesprek en samen met de professionele voedingsdeskundige
wordt gekeken wat het beste
bij u past. Het intakegesprek
is de maand januari gratis en
daarna kunt u zich gratis wegen en advies krijgen, u heeft
geen jojo effect en wordt begeleid naar een verantwoord
eetpatroon.

Uitgebreid

Sinds november is de salon
uitgebreid met nagelstyliste
Mandy, gespecialiseerd in onder andere French Manicure
en siernagels, en schoonheidsspecialiste Elise, die

zeer ruime ervaring heeft in
huidverzorging, met de beste
merken werkt en zeer deskundig is met de allernieuwste
apparaten om rimpels, acne,
couperose of vermoeide ogen
tegen te gaan. Iedereen wil
een jongere huid, dat is nu
mogelijk met de non chirurgische technieken. Een facelift
zonder injecties, verdovingen
of narcose.
Beauty & Afslankstudio Velser
broek wil u graag helpen om
samen de strijd aan te gaan
tegen overtollige kilo’s of om
u er jaren jonger er uit te laten zien. Maak een afspraak,
het professionele team staat
voor u klaar. Beauty & Afslank
studio Velserbroek, Klompen
makerstraat 7 in Velserbroek.
Tel. 023-5490556, www.afslankstudioVelserbroek.nl

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Overgang naar wisselvallig
en guur weertype
Eindelijk een beetje winter in Zuid-Kennemerland af-

gelopen maandagochtend en ook dinsdagochtend was

het voor een aantal weer autoruiten krabben geblazen.
De temperatuur daalde tot bijna - 5 graden (dinsdag) op
de koudste stekken tussen Zandvoort en Bentveld.
In een portie geconserveerde koude lucht uit het
oosten kon het kwik de
afgelopen nachten sterk
dalen en dat was eigenlijk
de eerste serieuze vorst
van het seizoen. Langs de
oostgrens vroor het even
streng met minima tot -11
graden aan de grond. Toch
spreken sommigen al van
een lentesfeertje met opvallend (april)groen gras,
bloeiende narcissen in de
perken, fluitende vogels als
ware het mei en een enkeling rept zelfs nog over een
verdwaalde bloeiende roos.
Inmiddels is het weerbeeld
alweer een stuk minder
koud en tot vrijdag komen de maxima overdag
uit op 7-8 graden in het
Zandvoortse. Het is daarbij veelal bewolkt en het
regent ook periodiek, of er
vallen enkele gure buien.
De wind zit weer in de vertrouwde westhoek en waait
matig tot krachtig de komende dagen.

aantal depressies naar het
noorden van de Noordzee
en vanaf vrijdag wordt dan
weer minder zachte lucht
uit te stromen over de Lage
Landen. De kans op enkele winters getinte buien
neemt toe. Het is mogelijk
dat we dan 28 of 29 kletsnatte sneeuwvlokken zien
dwarrelen, maar misschien
lukt dat zelfs niet eens.
Het zeewater voor onze kust
is overigens zo’n 4-5 graden
warmer dan een jaar geleden.
Van koud(er) volgende week
lijkt geen sprake te zijn,
maar wellicht geeft februari
nu eens een keer schaatsperspectieven. Er zijn aanwijzingen, onder andere van
het Amerikaanse NCEP, dat
de sprokkelmaand vrij koud
zou kunnen gaan uitpakken.

Het is al heel lang geleden
dat de tweede maand van
het jaar koud uitpakte. In
1996 en in 1999 gebeurde
dat en iets recenter was dat
in 2003 het geval. Daarna
Tegen het weekend pro- was het meestal meer lente
beert wat koudere lucht dan winter in deze maand.
vanuit het noorden richting de Lage Landen uit te Meer weer via www.weerstromen en dat lukt waar- primeur.nl
schijnlijk mondjesmaat.
Uiteindelijk komt een weerman Marc Putto
Do.
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door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Gebrandschilderde raamhanger

Op de tweede raamhanger van mevrouw J. Draijer uit

Heemstede staat haar overgrootmoeder Sijtje Draijer–van
der Schinkel als visloper afgebeeld. Sijtje Draijer is in 1824
in Zandvoort geboren en overleed op 84-jarige leeftijd. Ze
trouwde (in 1847) met viskoper Maarten Cornelisz Draijer
(1825-1898), uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren.

Ook deze raamhanger is
aan de hand van oude foto’s, in opdracht gemaakt
door Marc Valk, die destijds
een atelier in Zandvoort
heeft gehad en nu een glas-

studio in Haarlem heeft.

De visloper

De Zandvoortse vissersvrouwen die de gevangen vis door de duinen

langs het Visserspad naar
Haarlem uitventten, kregen
in plaats van visloopster de
mannelijke benaming visloper. Ze liepen barrevoets
met op hun rug een grote
mand, de zogenaamde
‘bot’, gevuld met ongeveer
40 kilo vis. Bovenop de bot
stond een dwars geplaatste
mand, een ‘zeiger’, gevuld
met garnael (garnalen) en
aan hun arm een hengselmand. Over de kleding
droeg de visloper een leren
of zeildoeken ‘schap’ om
het viswater uit de manden
tegen te gaan. Voor de zon
werd op de ‘hul’, een muts
met een rand van echt kant,
een strooien hoedje, het
‘hullebandje’ gedragen.
Bron: Uit Zandvoorts verleden.

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:
Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

Saskia Laroo en Warren Byrd
vrijdagavond bij Oomstee Jazz
Artiesten zoals de Nederlandse trompettiste Saskia Laroo
hebben nauwelijks een introductie nodig. Wie heeft deze
Amsterdamse, die regelmatig in Zandvoort te bewonderen
is, nog niet op zien treden. Natuurlijk op de grote (buiten)

podia maar ook in kleine clubs, zoals aanstaande vrijdag in
Oomstee Jazz.

Door kenners wordt zij dan
ook de beste trompettiste
van Nederland genoemd en
in de VS wordt zij zelfs de
'Lady Miles Davis of Europe'
genoemd. Muziek maken en
optreden in binnen- en buitenland is wat zij het liefste
doet. Met haar eigen bands
of als speciale gaste. Laroo
speelt muziekstijlen die iedereen aanspreken: van jazz
tot dance tot pop tot wereldmuziek. Inmiddels heeft zij,
samen met Warren Byrd, haar
zesde CD uitgebracht op haar
eigen label Laroo Records.
Het album is in Amerika en

Canada zeer goed ontvangen.
De titel van de CD geeft al aan
wat men er van kan verwachten. Two of a Kind: A Tribute to
Miles & Monk.
Ook vrijdag speelt ze met de
Amerikaanse pianist en zanger Warren Byrd met wie zij
de hele wereld bereist voor
optredens en muzikale ontmoetingen met lokale muzikanten. Byrd zingt al vanaf
zijn vierde jaar en kreeg een
beurs aangeboden voor een
klassieke zangstudie. Toch
besloot hij jazzzang en piano
te gaan studeren en mag zich

inmiddels beroepen op een
groot scala van muzikanten
waarmee hij gespeeld heeft.
Bassist van dienst komende
vrijdag is Maarten Bakker. Hij
begon op zijn vierde jaar op
de ukelele en is uiteindelijk
cum laude afgestudeerd op
basgitaar aan het Utrechts
Conservatorium. Bakker is
een vast lid van de band
van Saskia Laroo. De ritmesectie wordt ook dit maal
ondersteund door Menno
Veenendaal op drums. Of het
bij deze muzikanten blijft is
nog maar de vraag. Misschien
heeft Laroo, evenals met haar
vorig optreden, nog een verrassing in petto.
De aanvang van dit ‘must
hear’ concert is 2100 uur.
De toegang is gratis maar
komt u wel op tijd want café
Oomstee aan de Zeestraat 62
maar een klein café.
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Grandioos optreden van Wies Ingwersen
In een goed bezet theater De Krocht was Wies Ingwersen
degene die het voor het zeggen (zingen) had. Als trouwe

begeleiders waren als vanouds Johan Clement (piano) en

Eric Timmermans (contrabas) aanwezig. Gijs Dijkhuizen,
een tijd niet meer in De Krocht te zien, vervolmaakte het
trio op de drums.

Wies Ingwersen stal de show

door Lienke Brugman

I e t wat o n ze ke r k wa m
Ingwersen de zaal binnen.
“Ze zingt niet zo vaak jazz”,
verduidelijkte voorzitter Hans
Reijmers. Maar direct bij het
begin van haar optreden bleef
er echter van deze onzekerheid
weinig over. Ingwersen heeft
de beschikking over een fabuleus stemgeluid. Zowel in de
hoge als in de lage tonen bleef
haar stem zuiver. Het nummer
'Donna Lee', met zijn zeer snel

gezongen Engelse tekst, was
een waar kunstwerk. Wat een
dictie en wat een prestatie om
deze tekst zo goed naar voren
te brengen! Maar ook in de
ballades wist zij het publiek
te boeien. Dat was duidelijk
merkbaar bij het nummer
'Never let me go', dat aangevuld werd door een prachtige
bassolo van Timmermans.
“Wat een geluid komt er uit
zo een klein vrouwtje”, hoorde
je regelmatig tijdens de pauze
en: “Werkelijk grandioos!”

Na de pauze werd het repertoire voortgezet met
het moeilijke nummer 'Spel
of Desire' en 'Love for Sale'
werd op een sneller tempo
dan gewoonlijk gezongen
maar steeds weer loepzuiver.
Komisch was het nummer
'Dr. Long', waarbij het bezoek
aan de tandarts muzikaal
naar voren werd gebracht.
Een hilarisch nummer met
werkelijk zoveel grappige,
muzikale aspecten dat het
verbazingwekkend was hoe
Ingwersen dit zingend uit
kon beelden. Als toegift was
er nog het nummer 'Child of
Man', een goede afsluiting
van deze muzikale zondag.
Terecht werd Ingwersen een
groot boeket bloemen aangereikt. Wies Ingwersen, hou
deze naam in de gaten. Bij een
volgend optreden zal de zaal
van De Krocht zeker tot de
laatste plaats bezet zijn.
Het volgende concert is op 5
februari met een speciaal optreden van pianiste/zangeres
Francesca Tandoi. Voor meer
informatie kijkt u op www.
jazzinzandvoort.nl.

Openingsconcert van Classic Concerts
Komende zondag start de stichting Classic Concerts met

het eerste concert van 2012 in de serie Kerkpleinconcerten.
In de Protestantse kerk treedt voor u op het Heemsteeds

Philharmonisch Orkest (HPhO) onder leiding van Dick Verhoef en met medewerking van Anton Weeren, trompet, en
de zangeres Saskia Eigenhuis.

HPO in de Protestantse kerk | Foto: archief 2009

Het Heemsteeds Philhar
monisch Orkest is in 1966
opgericht en wordt sindsdien gevormd door gedreven musici die graag in orkestverband musiceren. Het
symfonieorkest richt zich op

bekende en minder bekende
symfonische werken van beroemde en minder beroemde componisten, maar mijdt
ook het lichtere genre niet.
Uitgevoerd worden werken

van onder andere Dmitri
Sjostakovitsj, Hans Rott,
Aleksandr Arutjunjan, Astor
Piazzolla en Georges Bizet.
Een bijzonder onderdeel van
het concert is Koperkwintet
5Beaufor t met medewerking van de zangeres
Saskia Eigenhuis die vorig
jaar afgestudeerd is aan
Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. Koperkwintet
5Beaufort werd in 2008
opgericht door vijf koperblazers uit het HPhO. Graag
doet 5Beaufort er vandaag
een schepje bovenop en
mag zich voor een keer
6Beaufort noemen door
het optreden van Saskia
Eigenhuis.
Het concert in de Protes
tantse kerk begint om 15.00
uur en de deuren gaan om
14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Kaas van het huis
Jonge Komijnekaas
Fris en anders.
Met komijn gekruid.
Nu per 500 gram € 3,95

Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Hele maand januari voor Pashouders:

Kogelbiefstukreepjes in
Bospaddenstoelen marinade
500 gram € 8,75
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

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
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
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:

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie verlichting binnen hebben?
O.a. hang- en staande
lampen en losse kappen.
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 F1

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

2012

for shoes

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

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

Zachte contactlenzen
uitproberen?

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Nu GRATIS een maand lang
zachte lenzen inclusief vloeistof!!!
SEA OPTIEK, zichtbaar beter!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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?

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.
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Reken zelf uw voordeel
at
gr
ig
al
nm
ee
u
ortPas kunt
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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.

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse?
Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen?

Autobedrijf Zandvoort

Ga je iets speciaals doen?

APK KEURING

Hét APK keurstation

kom in actie voor jouw
favoriete goede doel!

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

Kies uit meer dan 2000 goede doelen

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Meld je aan en start je eigen
actie op www.geefsamen.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

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

Krant niet
ontvangen?

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

Ondernemer in Zandvoort: doe mee met de ZandvoortPas!
Want binding met uw klanten is belangrijker dan ooit
Ondernemers in Zandvoort hebben te maken met een bijzondere situatie.
Want zomers kan het zo druk zijn als in een wereldstad, terwijl buiten het
hoogseizoen om menigeen afhankelijk is van de Zandvoortse inwoners.
Die lokale, potentiële klanten verdienen dus alle aandacht. Het hele jaar
door natuurlijk! De ZandvoortPas is een zeer geschikte klantenbinder gebleken.

2012

Al sinds 2006 kunnen ondernemers deelnemen aan de ZandvoortPas. Met deze pas profiteren
pashouders van leuke aanbiedingen in diverse plaatselijke bedrijven. Ieder jaar maken circa 800
dorpsgenoten gebruik van de ZandvoortPas en profiteren van de voordelen van het winkelen in Zandvoort.

Doet u ook mee?

Wie zich voor 31 januari aanmeldt profiteert van de zeer aantrekkelijke startersactie!
Bel of mail en vraag naar de voorwaarden:
Letty van den Brand-Kinderdijk
T: 06-43 42 97 83
E: letty@zandvoortsecourant.nl
14
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www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
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column door Fenna Kwakernaak, dierenarts

Dorpsgenoten
dorpsgenoot Hester Tijl net dat zetje om haar lang gekoesterde wens waar te maken. Via diverse leermeesters heeft

zij haar grootste passie gevonden. Overal neemt ze haar
Afrikaanse djembé mee.

“Niets is heerlijker dan helemaal op te gaan in het
ritme van de muziek. Vooral
de kracht van de Afrikaanse
muziek, het verhaal wat het
vertelt en hoe het de mensen
in beweging brengt, vind ik
geweldig!”, zegt ze. Zodra de
goedlachse, 56-jarige Hester
over haar passie vertelt, gaan
haar ogen glimmen en ze
tikt daarbij ritmisch op de
stoel. Want trommelen
is haar lust en haar
leven.
Hester is in 1941
in Santpoort
g e b o re n e n
ze heeft daar
tot aan haar
huwelijk gewoond. Zij kan
zich nog goed
herinneren hoe ze
als klein kind bezeten was van optochten
met uiteraard een fanfarekorps. Zodra ze ergens het
fanfarekorps Soli Deo Gloria
hoorde, was ze niet meer te
houden en liep ze al huppelend naast de trommelaars
mee. Na de oorlog ging ze op
de gymnastiekvereniging Fit,
want dan kon ze op haar wit
gekalkte gympen tenminste
in de optocht meelopen.
Voor haar huwelijk heeft
ze de studie apothekersassistente gedaan en ze heeft
30 jaar in een Haarlemse
apotheek gewerkt. Na 19 jaar
strandde het huwelijk. Om
haar passie te bekostigen
werkt ze nu om de week bij
een gezin met twee kinderen.
“Een ontzettend fijne baan
waar ik het prima naar mijn
zin heb. Voor mijn verjaardag

kreeg ik zelfs een reis naar
Afrika cadeau”, geeft ze aan.
Tja, Afrika en trommelen, dat
zijn twee onderwerpen die
als een rode draad door haar
leven lopen. Zo heeft ze al
met veel beroemde djembé
muzikanten gespeeld, zelfs in
Gambia. Eén van haar leraren
is de bekende griot Moussé

Hester Tijl
Dramé uit Senegal, die haar
les geeft op de Doundoun
(Afrikaanse bastrommel).
Momenteel krijgt Hester ook
les van Susan Serge Niçoise
Samba op de N’goma, een
1,20 meter hoge trommel
waarvoor veel oefening nodig is en ook een goed gevoel
voor ritme. Maar dat is aan
Hester wel toevertrouwd.

Mamma djembé

Je kan het zo gek niet bedenken, Hester is voor alles
in, als het maar iets met muziek te maken heeft. Zo gaf
ze aan een grote groep in het
Stekkie djembé les en geeft
ze workshops op strand en
scholen. Ze heeft zelfs bur-

Afgelopen week kwam

te poetsen. Dit doet zij met
een tandenborstel en een
speciale hondentandpasta
met kippensmaak.

Tim, de 4 jarige King

Hester Tijl
Een krantenadvertentie ‘Trommel het nieuwe jaar in’ gaf

Tim heeft vieze tanden

door Nel Kerkman

Charels spaniël, langs
gemeester Meijer achter
een djembé gekregen, bij
de officiële opening van een
schoolspeelplaats. Met haar
creatieve gave heeft ze bij
Riet Slegers quiltlessen gevolgd. Dat komt haar nu goed
van pas want ze ontwerpt en
naait kleding voor diverse
Afrikaanse dansgroepen en
ze haakt, met repen van oude
T-shirts, kleurige hoezen voor
over de trommels, rastapetten en telefoonhoesjes.
Daarbij staat ze altijd klaar
voor anderen, niets is haar
teveel. Hoewel haar drie kinderen Esther, Ruth en Kirsten
en haar 6 kleinkinderen in
Zandvoort wonen, liggen
de roots van Hester in
Gambia: “Daar geniet ik optimaal
van het leven,
de mensen en
de muziek. Bij
de Afrikaanse
groepen, waar
ik vaak in meespeel, noemen
ze mij Mamma
djembé maar ook
Aisha Bah.” Alhoewel
ze al 4 keer in Gambia
is geweest is haar grootste wens om ooit naar het
Festival van Abéné in Senegal
te gaan. Rond Kerstmis verzamelen zich in het kunstenaarsdorp de djembé-spelers, de bougarabou-spelers
en de dansers van het Ballet
National de Senegal. Een
waar paradijs voor de actieve Hester. Op het moment
is haar bedrijvigheid ver te
zoeken, ze heeft een nieuwe
knie gekregen en moet in de
ziekenboeg van Huis in de
Duinen revalideren. Het zal
me niet verbazen als ze na
haar herstel als afscheid de
bewoners nog een djembésessie geeft! Want zonder
haar passie vindt ze het leven
heel erg saai en kleurloos. Ik
wens haar nog heel veel ‘ritme’ in haar leven toe.

voor de jaarlijkse prik.
Tijdens

de

controle

bleek dat Tim last had
van tandplak. Om dit

te verwijderen werd er een afspraak gemaakt.
Tussen de 70 en 80 % van
de honden en katten van
3 jaar en ouder hebben
problemen met hun gebit. Vaak gaat het hier om
vorming van tandplak en
tandsteen. Tandplak is een
laagje op de tanden dat bestaat uit levende en dode
bacteriën, calcium en fosfor uit het speeksel, voedselresten en water. Meestal
bevindt de plak zich tussen
de tand en de randen van
het tandvlees in. Door de
ophoping van bacteriën
kan er een ontsteking van
het tandvlees (gingivitis)
ontstaan. Bij verwijderen
van de tandplak door een
dierenarts, kan het slijmvlies zich weer geheel herstellen. Als een ontsteking
te laat wordt ontdekt kan
deze zich uitbreiden tot de
diepere delen en leiden tot

onomkeerbare schade aan
het gebit en zelfs verlies
van tanden of kiezen.
Bacteriën uit de mond
kunnen ook elders in het
lichaam problemen geven.
Met name ontstekingen van
de hartkleppen, lever en nieren zijn bekend. Natuurlijk
kunnen deze aandoeningen
beter voorkomen worden.
Regelmatige controle van
het gebit is dus erg belangrijk.
Bij Tim is inmiddels tijdens
een lichte narcose het gebit geheel gereinigd, ook
zijn de tanden gepolijst om
ze extra glad te maken. Om
te voorkomen dat Tim volgend jaar niet weer behandeld hoeft te worden gaat
zijn baasje oefenen om bij
haar viervoeter de tanden

Wat kunt u preventief doen
om het gebit van uw hond
of kat gezond te houden?
Geef droge brokken als
hoofdvoeding. Er bestaat
zelfs speciale voeding voor
het gebit, waarbij de structuur van de brok als tandenborstel werkt. Tanden
poetsen is belangrijk. Tevens
zijn er tandheelkundige
speeltjes, zoals de Dental
Kong en een flos touw, en
kauwstrips /dentasticks/
kauwkluiven te koop. Tot
slot bestaat er een speciale vloeistof voor door het
drinkwater, ter preventie
van tandplak en bacteriën.
De maand februari is de
maand van het gebit.
Gedurende deze maand
brengen dierenartsen het
gebit van huisdieren extra
onder de aandacht van hun
eigenaren. Kijk op de website www.gebitscontrole.nl
of uw dierenarts speciale
acties heeft tijdens deze
maand.

Kindermishandeling sneller signaleren
Jaarlijks worden er naar schatting 119.000 kinderen mishandeld. Kindermishandeling is vaak onzichtbaar. Dat is
een groot probleem, want veel slachtoffers krijgen dus ook
geen hulp. Te weinig Nederlanders herkennen de signalen
van kindermishandeling.
Vaak wordt bij kindermishandeling direct aan lichamelijke
mishandeling gedacht, maar
het omvat elke vorm van mishandeling die bedreigend of
gewelddadig is voor een kind.
Een kind dat niet de zorg
krijgt die het nodig heeft
wordt fysiek verwaarloosd.
Wat het meeste voorkomt is
emotionele mishandeling of
verwaarlozing, bijvoorbeeld
als een kind systematisch
wordt uitgescholden, wordt
geïntimideerd of helemaal

geen aandacht, warmte of
liefde krijgt.
Drs. Ben Rensen heeft al ruim
dertig jaar ervaring met alle
vormen van kindermishandeling: “Het gevoel voor basisveiligheid wordt aangetast.
Mensen op wie je zou moeten vertrouwen doen je fysiek
of psychisch opzettelijk pijn.
Een mishandeld kind verliest
niet alleen het vertrouwen in
zijn ouders, maar ook in de
mensen om zich heen. Alle

zekerheden vallen weg.”
Maar weinig Nederlanders
herkennen de signalen van
kindermishandeling. Een speciaal ontwikkelde signalentest
maakt het herkennen van
kindermishandeling een stuk
eenvoudiger. De test is onderdeel van de publiekscampagne
Aanpak Kindermishandeling
en kan online worden gedaan
op www.watkanikdoen.nl.
Voor advies over of melding
van kindermishandeling, kunt
u contact opnemen met het
Advies- en Meldpunt Kinder
mishandeling (AMK) via tel.
0900-123 1230 of op www.
amk-nederland.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

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.
.........................................................
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
.........................................................
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

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
.........................................................

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.
.........................................................
Bijles nodig?
Leraar in Zandvoort helpt
je slagen. Alle nivo’s,
nu elke middag, avond
mogelijk. Bel voor info:
06-16528655

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

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur
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.
.........................................................
Oproep crediteuren.
t.b.v. faillisementsaanvraag
Zeijs, Witte Veld 76.
In verband met
steunvordering schuldeisers
graag melden bij Ad Koens:
ajkoens@xs4all.nl
.........................................................
Schilderlessen in
kleine groepjes.
Probeer eens met aquarel,
olie of acryl. Bij Mona Meier,
tel. 5716183,
e-mail monade@casema.nl.
www.ateliertzand.nl.
Gratis parkeren
.........................................................
Te huur:
woonruimte
De Schelp 50.
Tel. 06-53389170
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Gratis af te halen:
alles-in-één printer
(faxen, scannen, printen).
Brother MFC-5440CN.
Tel. 06-46046026
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Stoere steigerhouten
boekenkast, white wash
finish, van € 599 voor € 299.
Brocante aan de kust,
Haltestraat 61.
Open do t/m za 10-17 uur.
Tel. 06-43004411
.........................................................
Te huur aangeboden:
opslag en/of sleutelruimte
in loods Zandvoort
Noord. Opp. ± 30 mtr.
Huur € 200 p.mnd.
Voor inl.: 06-23030013

Te koop:
garage
Van Fenemaplein,
€ 24.500,-.
Tel. 5716020
.........................................................
Wiskundebijles
G.J. de Jong
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
.........................................................
Te huur aangeboden:
zomerhuis.
Per direct, geschikt voor
1 werkend persoon,
omgeving NS station.
2 kamers, separate keuken,
incl. GWL.
Interesse?
06-27525371
.........................................................
Garage te huur,
centrum Zandvoort.
€ 100 p.m.
Tel. 5719357 of
06-42082951
.........................................................
Goed is de HEER
voor wie Hem zoekt en
alles van Hem verwacht.
(Bijbel: Klaagliederen 3: 25)
Info: 06-40236673
........................................................
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
........................................................
Thee weetje
Uit onderzoek is gebleken
dat thee, vergeleken
met andere dranken, stress
verlagend is. Na 6 weken
4 kopjes thee per dag
drinken zal uw cortisol
(stresshormoon)
20% lager liggen.
Tea-Licious
.........................................................
Garage te huur.
Van Fenemaplein,
met licht.
Tel. 06-28640654
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Uitgesproken!

Interview
Liefde voor mode

Kinderleed

Dana Bouma is 33 jaar jong en heeft een passie om met

stoffen te werken. Raamdecoraties, kleding of meubels,
het maakt niet uit, Als ze maar creatief kan zijn met kleur-

rijke en mooie stoffen. Ze heeft heel haar leven in Friesland gewoond en heeft in Groningen de opleiding ge-

volgd voor het ontwerpen en confectioneren van kleding.
Sinds 3 jaar woont ze in Zandvoort. Letterlijk een wereld
van verschil. Maar je merkt helemaal niks aan haar, want
ze spreekt gek genoeg helemaal geen woord Fries.
door Ramona Jonkhout

Deze ‘geïmporteerde’ Friese dame is op haar 19e begonnen met werken bij bedrijven in raamdecoraties in
Friesland. Ook heeft ze na haar opleiding voor meubelstoffeerder, 2 jaar gewerkt bij een gerenommeerd stofferingbedrijf in het noorden. Ze werkt nu alweer 3 jaar als
coupeuse bij een bruidegom modezaak in Haarlem. Sinds
2 maanden heeft ze haar eigen ateliertje in het centrum
van Zandvoort. Een droom die is uit gekomen!
Als 10-jarig meisje was ze al bezig met mode en kleding.
Ze wist toen al dat ze modeontwerpster wilde worden.
Ze keek altijd op TV-zenders als BBC en CNN naar de modeshows van de grote modeontwerpers. “Mode vond ik
toen al zo boeiend en fascinerend”, zegt ze. Mappen vol
met excentrieke ontwerpen wilde ze schetsen, want dat
was haar doel. Had ze een feestje? Daar moest daar altijd
een nieuwe outfit voor gemaakt worden. Sinds ze haar
eigen ateliertje heeft is ze wekelijks bezig met het maken,

Dana Bouma

vermaken en ontwerpen van kleding. Haar passie voor het
stofferen van meubels mag hierbij ook niet ontbreken.
“Oude meubels opknappen en weer laten stralen, daar
word ik blij van”, glimlacht ze. Daarnaast vermaakt ze kleding op maat voor de herenmodezaak ‘Walk of Fame’ in
Zandvoort en gaat ze in opdracht werken voor een damesen kindermodezaak te Haarlem.
“Objecten bekleden en verfraaien met stoffen vind ik gewoon zo heerlijk”, zegt ze. Ze wil uiteindelijk een eigen
kledinglijn ontwerpen, maar ook meubels stofferen en
raamdecoraties op maat maken. Nu is ze bezig met het
ontwerpen van een yogamat tassenlijn, die verkocht zullen worden op de open dag van de Zandvoortse yogaschool ‘Ayurvedic Touch’ van Bianca van Zeijderveld. Deze
tassen zijn geschikt om je yogamat in te vervoeren. De
open dag is 17 maart aan Kerkplein 5 in Zandvoort. Dana
is bezig met een website en zal binnenkort online te vinden zijn op www.tatiatria.nl. Hou deze creatieve dame
in de gaten, want wie weet is Zandvoort binnenkort een
modekoningin rijker!

Kijk nou eens!

De etablissementen sluiten, de jeugd weet van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen en de politie is alleen
maar in staat deze jeugd te ‘sarren’ door ze iedere keer
weg te sturen. Zelfs boetes uitschrijven voelen ze zich
al te goed voor want daar hebben we ‘handhavers’ voor.
Maar dat terzijde.
Er is echter één kroeg in ons verlaten dorp dat zich wel
bekommert om deze jongens en meisjes. The Livingroom
wordt gerund door Boy en Michael en zij stellen hun kroeg
ter beschikking voor de vergeten jeugd. En du moment
zij binnen zijn, hebben ze zich te houden aan de regels
van deze tent. En dat gaat prima! Je hebt totaal geen last
van de jongeren en ook de reguliere klanten vinden het
prima. Ze staan lekker te poolen met elkaar, drinken een
colaatje en vermaken zich op en top. En ik zie de vraagtekens alweer boven de koppen van onze dorpszeurpieten:
wat doen die jongelui op een doordeweekse avond in de
kroeg met alle slechte invloeden om hun heen als drank
en sigaretten? Nou, zij vermaken zich in een huiskamer
waar ze wel welkom zijn.
Zo heb ik even met Boy gepraat over dit gebeuren en wat
ik te horen kreeg tijdens de donkere dagen voor en na de
kerst was hartverscheurend! Er waren piechempies bij,
niet ouder dan 13, die thuis niet welkom waren tijdens
kerst want waarschijnlijk moest het nieuwe lingeriesetje
van ma uitgetest worden. Moet je nagaan dat je als klein
opgroeiend rakkertje thuis niet welkom bent! En dan vind
je via de bekende netwerken medeslachtoffers en besluit
je op straat te hangen. En wat gebeurt? Ze worden gezien
als overlast, gevaarlijk of waardevermindering van de huizenprijs. Beste mensen, dit gaat me
aan het hart. En dan moet ik toch
mijn respect uitspreken naar Boy
en Michael die wel hun huiskamer
ter beschikking stellen. En hopelijk
is dat lingeriesetje zo afgrijselijk
dat pa besluit nooit meer kinderen
te maken!

tekst & foto: Mandy Schoorl

door: Mandy Schoorl

Afrikaans Zandvoort

De lucht gehuld in een oranje deken. Visioenen over Afrika waarbij alleen de giraffen
en de olifanten nog ontbreken? Het zou kunnen, maar het is zomaar onze prachtige
Kennemerduinen bij zonsopkomst, op een zonnige maar koude winterdag.

Tegeltje
Geluk is nooit een staat
van evenwicht.
Geluk is altijd in beweging,
altijd onderweg en het enige wat
je kunt doen, is het spoor volgen.
(Paulo Coelho)
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Bereidingswijze:

Verhit de oven tot 200° C. (gasovenstand 6). Zet een grote grillpan op hoog vuur. Leg de kippendijen met het vel naar onderen op een (plastic) snijplank en maak een paar sneetjes in
elk van de stukken vlees. Sprenkel er olijfolie over, strooi er zout en peper op en leg de dijen
met het vel naar boven in de hete grillpan. Gril ze tot de onderkant mooi goudbruin is en
keer ze dan om. Pel de rode ui en doe hem met de gepelde teentjes knoflook, de pepertjes
(zonder steeltjes), het paprikapoeder, de geraspte schil van de citroenen en het sap van 1
citroen in de blender. Doe er de witte wijnazijn, de Worcestersaus, een flinke snuf zout en
peper, het basilicum en een scheutje water bij, en hak het mengsel tot een gladde saus.
Snijd de paprika's in reepjes en leg ze in de grillpan. Draai het vuur iets lager en houd de
reepjes paprika continu in beweging. Schenk de piri-pirisaus in een passende braadslede.
Leg er de reepjes paprika op en schuif ze een beetje aan de kant. Leg er de stukken kip bij.
Strooi er de takjes tijm over en zet de braadslede in het midden van de hete oven, ongeveer
10 minuten of tot ze gaar zijn. Haal de kip uit de oven, strooi er een paar blaadjes koriander
over en zet de braadslede op tafel. Lekker met ciabatta en een frisse salade.

14

Wekelijks de krant lezen op internet?

1 rode en 1 gele paprika,
6 takjes verse tijm,
Koriander.

		

Bent u inmiddels al gevallen voor deze mooie grote kater en kunt u hem het huis bieden dat
hij zo verdient? Kom dan snel eens langs om hem op te zoeken. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

4 grote kippendijen,
met vel en bot,
olijfolie,

5

Deze stoere kater wil graag
een huis voor hem alleen, zonder soortgenootjes en kleine kinderen. Hij gaat erg graag naar
buiten om muizen te vangen; dat vindt hij fantastisch en doet hij als de beste! Slapen behoort
tot een van zijn meest favoriete bezigheden, spelen met een touwtje of een veertje vindt
hij ook leuk, maar Sam is geen knuffelkat en hij wil niet worden opgetild. Als je hem beter
kent en hem in zijn waarde laat is het echt een geweldig leuke en vriendelijke huisgenoot!

1 rode ui,
4 teentjes knoflook,
1-2 piri-piripepers,
2 eetlepels zoet, gerookt
paprikapoeder,
2 citroenen,
4 eetlepels witte wijnazijn,
2 eetlepels Worcestersaus,
een grote bos vers basilicum.

Benodigdheden:

6

Deze week staat Sam
in de schijnwerpers: hij
is groot, prachtig, en een
beetje eigenzinnig. Hij
heeft al eens eerder in
deze rubriek gestaan,
maar helaas heeft dat nog
geen baasje voor hem opgeleverd. Sam is een van
de langzitters in het asiel
en daarom mag hij nog
een keer op herhaling.

Voor de piri-pirisaus:

Hoofdgerecht voor 4 personen

5 14\12 1
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We hebben allemaal wel 30 smoezen klaar om na een dag
hard werken een kant-en-klaarmaaltijd uit het schap te
trekken. Jamie Oliver is al die excuses zat en laat zien dat
je binnen 30 minuten een fantastische, complete en verse
maaltijd op tafel kunt zetten. 'Jamie in 30 minuten' bewijst
dat met een paar handige trucjes en een goede organisatie dit voor
iedereen mogelijk is. De 50 verschillende menu's zijn superlekker, gevarieerd
en met seizoenproducten bereid. De recepten zijn zodanig geschreven dat
je elke minuut optimaal benut. Vanaf nu elke dag Jamie op tafel!
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Dier van de Week

18

Een van de topkoks in de wereld van dit moment, de Engelsman
Jamie Oliver, heeft een kookboek samengesteld met als thema:
30 minuten koken, oftewel: koken voor diegene
die niet veel tijd heeft en toch een mooie en verse
maaltijd wil serveren.
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Het boek heeft 288 pagina’s en is in oktober 2010 verschenen. Het is uitgegeven door Kosmos Uitgevers en het ISBN is 9789021549248. Bij Bol.com kost
die fraaie kookboek € 29,95. Hieronder treft u een recept uit het boek aan.
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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.

Kookrecept
Kookrecept
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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

Cees van Dongen over Rob Slotemaker, deel 2

Walk of Fame
aflevering 21

Jan Lammers,

de veelzijdigste coureur van Nederland
Autocoureur

“Er gaat geen dag voorbij dat we het niet over hem hebben”

Cees van Dongen werkt al decennia lang bij Slotemakers

Antislipschool. Hij maakte de legendarische oprichter van

dichtbij mee en bewonderde hem als mens en als coureur.
Maar Rob was ook een soort tweede vader voor hem, die
hij tot op de dag van vandaag mist. Het tweede deel van
een greep uit de mooiste herinneringen…

een feest. Hij reed altijd te hard natuurlijk. Al die weggetjes
kende hij van de Rally van Monte Carlo. Ik weet nog dat toen
we in Monaco langs de plek kwamen waar hij was gecrasht
met de Formule 3. Hij liet de krassen op de muur zien en zei:
Dat zijn mijn krassen. Daar was ie heel trots op. En wij ook
natuurlijk. We vroegen: waar slapen we vannacht, Rob? Op
die rotsen daar, wees hij. Slaapzak uitrollen en dan sliepen
we op de rotsen. Dat hoef je nu niet meer te proberen. Dat
was een hele gewaarwording. De eerste keer vond ik het
heel eng, ik was als de dood dat ik het water in zou rollen.
Hij zorgde dat we op tijd te eten kregen. We lustten alleen
niks in die tijd, we hebben alleen maar ravioli gegeten. ’s
Avonds parkeerde hij Tonny en mij in de openluchtbioscoop
in Monaco, daar draaide dan een Franse film waar we geen
woord van verstonden, en dan ging hij naar het casino.

Negatieve publiciteit

Rob en Jan kort voor de start van de Grote Prijs van Nederland, 26-08-1979
Foto: Rene van den Oever

“Rob Slotemaker was een heel bijzonder mens. Hij was erg
op zichzelf, maar hij zorgde wel heel goed voor ons. We
kregen regelmatig een fooitje en hij nam ons veel mee uit
eten. Chinees, daar was hij dol op, hij vond het saai om alleen te eten. Na het eten bracht hij ons netjes weer naar
huis. Onderweg trakteerde hij op een rondje Aerdenhout,
langs die grote huizen met die lange oprijlanen met van
die bordessen met grint ervoor. Dan scheurde hij met een
tyfusgang zo’n oprijlaan op en dan draaide hij heel hard op
dat grind in de rondte en dan snel weer weg. Dat vonden
wij zó fantastisch. Hij deed het om ons te vermaken, maar
hij vond het zelf ook heel leuk. Totdat iemand een keer het
nummerbord had opgeschreven, toen moest hij erheen met
een bosje bloemen om excuus aan te bieden. Allemaal van
die kwajongensstreken.

Opvoeden

“Hij probeerde ons ook wel op te voeden. Een simpel voorbeeld: sprak je om half 9 af, dan kwam hij klokslag half 9 de
straat inrijden. Dan reed hij heel langzaam door de straat
en dan moest je maar zien dat je in die auto kwam, dan kon
je meerijden. Maar was je te laat, dan reed hij gewoon door.
En dat wou je niet. Dat gebeurde één keer, en vervolgens
was je altijd op tijd. Zo leerde hij je op tijd te zijn. Daar denk
ik vaak aan terug.

“Slotemaker leefde altijd met een bepaald risico. Hij reed een
keer een auto helemaal aan splinters, op de Nürnburgring.
Dat was op zaterdagochtend, en op zaterdagmiddag zat hij
alweer achter zijn bureau op de slipschool. Dan zeiden wij:
ben je nu al terug? Ja, ik ben weer terug. Maar hij vertelde
niet dat hij gecrasht was. Hij wilde niet dat dat bekend werd.
Dat stond niet in zijn scenario. Dat was slechte publiciteit.
Hij is een keer een ziekenhuis in Engeland uit gesmokkeld
nadat hij bij een testrit een Formule 1 wagen had opgevouwen. Mocht niet bekend worden, negatieve publiciteit. Rob
Slotemaker crashte niet.

Fatale crash

“Tot die fatale crash. 16 september 1979. Ik was ook op het
circuit. We hadden net weer afgesproken dat we zouden
gaan eten met z’n allen. Enne… ja, dat was heel vreemd. Dat
hadden we echt helemaal nooit verwacht. Het was een heel
normaal raceje. Ze zwaaiden met de gele vlag omdat er wat
gebeurd was. Dat kwam wel vaker voor. Maar dan ging je niet
van je gas af! Laat die anderen lekker van hun gas gaan. Maar
toen stond er een doktersauto op de baan, ze waren daar
met een ongeluk bezig. Als die auto daar niet had gestaan
was hij er zo omheen geslipt. Het was een samenloop van
omstandigheden, pech. Iedereen ging er vanuit dat hij 80 zou
worden. Bij ons thuis gaat er geen dag voorbij dat we het
niet over hem hebben. Onze zoons racen allebei. Ik ging een
keer mee naar België met Danny, onze jongste, toen hoorde
ik een jongetje zeggen, wijzend naar Danny: ‘Dat is er één
van Slotemaker!’ Een generatie later! Dat vond ik zo mooi.”

Op vakantie

“Ik ben ook met hem naar Zuid-Frankrijk op vakantie geweest. Hij had daar een bootje liggen en daar gingen we
voor de kust bij Cannes en Nice mee varen. Tonny was ook
mee, en een neef van Rob. Hij was alleen, dus hij vond het
gezellig om ons mee te nemen. De rit erheen was alleen al

Antislip-speelgoed | Foto: Paul Beijersbergen

Lammers

Jan

werd

op 2 juni 1956 in
Zandvoort geboren. Als jongen
van 14 werkte hij
bij

de

antislip-

school van Rob

Slotemaker als baanspuiter en autowasser. Slotemaker

had een voorkeur voor kleine werknemertjes, die hij bij
angstige cliënten extra succesvol kan inzetten om te laten zien dat ‘zelfs een kind het kan’.

Dat Jantje de kleinste was zag iedereen, maar zijn grote
racetalent, dat zag aanvankelijk alleen Rob Slotemaker. Hij
liet hem volop trainen en als 16-jarige, nog zonder rijbewijs uiteraard, wint hij meteen zijn eerste race in de Groep
1 toerwagens, met een Simca van de antislipschool. Het
is het spectaculaire begin van een roemruchte carrière,
die hem via onder meer het Nederlands kampioenschap
toerwagens en het Europese kampioenschap Formule 3
naar de absolute top van de racerij brengt: de Formule 1.
In 1979 debuteerde hij als 22-jarige, en in datzelfde jaar
werd hij 9e in de Grand Prix van Canada. In 1980 haalde
hij de vierde startplaats voor de Grand Prix van Amerika,
tot op de dag van vandaag de beste startpositie van een
Nederlandse Formule 1 coureur. De jaren daarna moest
Lammers steeds in kansloze auto’s rijden. In 1982 reed
hij mede daarom zijn laatste Grand Prix, op het circuit
van Zandvoort. In 1983 maakte hij de overstap naar de
Sportcars.

Winnaar 24 uur van Le Mans

In 1988 schreef Jan Lammers geschiedenis. Tijdens de 24
uur van Le Mans behaalde hij, nota bene met een kapotte
versnellingsbak, de eerste plaats in een Jaguar, het merk
dat al sinds 1957 niet meer had gewonnen. Hij kreeg daarvoor de titel Honorary Member of the BRDC, een eer die
zelden naar buitenlanders gaat. In 1992 maakte Lammers
nog een korte comeback in de Formule 1. Helaas ging het
team waarvoor hij reed, March, failliet.
In 1999 richtte Jan zijn eigen Sportcars-team op, Racing
for Holland, waarmee hij in 2002 en 2003 wereldkampioen werd. In 2005 nam hij ook nog de leiding van het
Nederlandse A1GP-team op zich, de klasse waarin landenteams het tegen elkaar opnemen. In 2008 eindigde
Nederland onder zijn leiding op de vierde plek.
Sinds 2010 doet Lammers mee aan Le Dakar. De eerste
reed hij niet uit, in 2011 werd hij 19e. Ook in 2012 doet hij
weer mee, ditmaal met een vrachtwagen gespoten in de
zwart-witte blokken van een finishvlag, waarbij elk zwart
of wit vlak gevuld kan worden met een sponsor. Verder
werd Lammers tweemaal Europees kampioen Renault 5
turbo, Japans sportscar kampioen, en tweemaal winnaar
van de 24 van Daytona.
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Gemeentelijke publicatie week 03 - 2012

Ronde Tafelbijeenkomst

Vergadering college

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

Er is geen Ronde Tafel bijeenkomst op 24 januari

Begrotingswijzigingen

3 dagen geluidsregeling Zandvoorts strand 2012

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op
25 januari 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 25 januari 2012 ter inzage bij de balie
van het gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Raadvergadering

De strandpachters hebben per deelgebied drie geluidsdagen.
Dit betekent dat zij dan meer muziek mogen maken. Op dit
soort dagen worden vaak de muziekfestivals georganiseerd.
De dagen worden door de pachters onderling vastgesteld.

Deelgebied 1 (1a,1b,1c)

zaterdag 16 juni, zondag 8 juli, zaterdag 4 augustus

Deelgebied 2 (1, 2a, 2, 3, 5)

zondag 24 juni, zaterdag 14 juli, zaterdag 11 augustus

Deelgebied 3 (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

zaterdag 23 juni, zondag 15 juli, zaterdag 18 augustus
De gemeenteraad vergadert op 24 en 25 januari 2012:
Raad-Informatie - dinsdag 24 januari om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Benoeming leden Rekenkamer Zandvoort
4. Goedkeuring begroting 2012 Stopoz
5. Financiële middelen vanuit begroting 2011 ten behoeve van
externe audits organisatieontwikkeling
6. Discussiestuk Middenboulevard naar aanleiding van uitspraak Raad van State
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat - woensdag 25 januari 2012 om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Raad-Besluitvorming - woensdag 25 januari om 21.45 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie, aangevuld met:
1. Opening en loting
6. Lijst ingekomen post
7. Verslagen vergaderingen van 30 november en 14 december
8. 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”).

Deelgebied 4 ( 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

zondag 13 mei, zondag 22 juli, zondag 7 oktober

- Bouw- en sloopafval, stenen, tegels, grond, grind, zand, automaterialen, bedrijfsafval
Deze zaken vallen niet onder te term huishoudelijk afval en
moeten op een andere manier worden afgevoerd.
Alle informatie over brengmogelijkheden, nuttige adressen
etc. staat vermeld in de AFVALWIJZER 2012 die recent huis aan
huis is verspreid. Op de gemeentelijke website is deze uitgebreider te vinden. Zie hiervoor www.zandvoort.nl / Loket / Afval
en Milieu / Digitaal loket Afval en Milieu .
De komende weken zal de nieuwe ophaaldienst extra worden
begeleid door medewerkers van de werkeenheid reinigingscontrole.

Intrekking Wet Voorkeursrecht Gemeenten Seinpostweg

Het perceel, kadastraal bekend Gemeente Zandvoort sectie
C 5937 A-24 met een onbekende grootte zoals vermeld in de
brief van 22 november 2011, welke is ontvangen op 23 november
2011 van de makelaar van de appartementseigenaar, niet aan
te willen kopen en derhalve de volgens de Wet voorkeursrecht
gemeenten beschreven procedure niet in onderhandeling te
willen treden om genoemd perceel tegen een nader overeen
te komen prijs te kunnen verwerven.

Deelgebied 5 (20, 20a, 21, 23, 24, 25, 26)

Het voorkeursrecht gevestigd op de percelen, kadastraal bekend onder Zandvoort sectie C 5412 en Zandvoort sectie C
5937 A1 tot en met A 37 in te trekken.

Ophalen huisvuil gaat naar een andere inzamelaar

Ingekomen vergunningsaanvragen

Het ophalen van het huisvuil geschiedt per 1 januari door een
ander bedrijf.
Bij de periodieke aanbestedingsronde is het bedrijf GP GROOT
als nieuwe inzamelaar uit de bus gekomen.

Omgevingsvergunning

vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni, zaterdag 25 augustus

Voor het ophalen van het restafval en GFT (grijs en groen)
verandert er niet veel. De rijroutes en ophaaltijden blijven
nagenoeg gelijk.
Datzelfde geldt voor het aanmelden van koelkasten diepvriezers, wasmachines en andere Afgedankte Elektronische en
Elektrische Apparatuur (AEEA), zwaarder dan 10 kilo. Dit moet
nog steeds gewoon via de centrale meldlijn aangemeld gedaan
worden. De goederen worden dan op afspraak gratis voor de
woning opgehaald.
Voor grof huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldienst de
contractregels nauwkeuriger zal gaan naleven. Dat betekent
dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden:
- Glas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal
Deze stoffen vormen waardevol basismateriaal voor hergebruik en kunnen naar de brengparkjes verspreid over Zandvoort
gebracht worden.
- Chemisch afval (KCA) en Asbest
Deze stoffen moeten nadrukkelijk uit het milieu gehouden
worden, mogen daarom niet met ander afval in de vuilniswagen en moeten apart worden ingeleverd. Ze worden niet
opgehaald.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Tollenssstraat 9, kappen van een boom op achtererf, ingekomen 09 januari 2012, 2012-VV-003
- Oranjestraat 3 zwart, plaatsen balkonhek, ingekomen 12
januari 2012, 2012-VV-006.
- Grote Krocht 19a, wijziging dakopbouw, ingekomen 12 januari
2012, 2012-VV-007.
Bentveld:
- Parnassialaan 9, kappen van een boom, ingekomen 09 januari
2012, 2012-VV-004.
- Parnassialaan 1, kappen van drie bomen in achtertuin, ingekomen 10 januari 2012, 2012-VV-005.
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.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 03

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.

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.

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.

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 bekend-

making 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.

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

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.

Openingstijden begraafplaats

Bezwaarschriften

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

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.

biljart
Driebanders na korte winterstop weer volop in actie
Vorige week zijn de eerste wedstrijden gestart van de 2e
helft driebanden in de Kennemer competitiestrijd. Rond

25% van de spelers heeft een moyenneverhoging toegewezen gekregen op basis van de vele prima gespeelde wed-

strijden in de 1e competitiehelft. Dat gold uiteraard ook
voor een aantal Zandvoortse spelers. In principe maakt dat

de strijd alleen maar leuker en nog spannender omdat de
onderlinge verschillen in moyenne wat zijn verkleind.

Willem van Esveld

Vorige week donderdag
heeft Oomstee 2 een prima
11-8 overwinning kunnen
boeken tegen de reserves
het Haarlemse De Hoek. Ton
Ariesen, met verhoogd moyenne tot 10, was met twee
overwinningen de topper
van de avond. Louis van de
Mije (moyenne 17) en Edwin
Ariesen, eveneens verhoogd
naar 8, wisten ieder met
1 gewonnen wedstrijd in
ieder geval de teamzege
binnen te halen. Het eerste
Oomsteeteam met Henk
van der Linden, Jeroen v.d.
Bos en Dick Pronk speelde
een dag eerder prima met
10-10 gelijk tegen de spelers van De Hoek 1. De biljarters van het Wapen van

Zandvoort gingen afgelopen donderdag roemloos
ten onder tegen de gedreven tegenstanders van het
Hof van Heemstede. Daar
werd het 6-14.
Afgelopen maandag is
Oomstee 3 afgereisd naar
Heemstede om tegen dezelfde tegenstander te
strijden. Met een 14-3 overwinning wist Oomstee 3,
met Dick van Dam, Dick ter
Heijden en Frits Minnebo,
afgelopen maandag in
Heemstede te winnen. Dick
ter Heijden scoorde 6 punten, Dick van Dam wist 5
punten binnen te halen en
was Frits Minnebo goed
voor 3 punten. Toch was

het een spannende strijd
waarbij zeker Ter Heijden
opvallend goed speelde na
de laatste verloren wedstrijden in de thuisontmoeting.
Op dezelfde avond speelde
Oomstee 2 een uitwedstrijd
tegen de Eerste Aanleg uit
Heemstede ook in het Hof
van Heemstede. Eindstand
werd 9-12 voor onze dorpsgenoten waarbij Ton Ariesen
en Willem van Esveld voor de
uiteindelijke winst wisten te
zorgen. Van Esveld had de
zware taak om in de laatste
partij een 9-9 gelijke stand
om te buigen naar winst.
Dat lukte hem met prachtig
gespeelde caramboles waar
zijn tegenstander geen antwoord op had.

‘15 over rood’
-koppeltoernooi

In het laatste weekend
van deze maand wordt
in Laurel & Hardy in de
Haltestraat een ’15 over
rood’-biljarttoernooi georganiseerd. Het is een
toernooi voor koppels
waarvan de voorronden
op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari gespeeld
zullen worden. De halve
finales en de grote finale worden op zondag
29 januari gespeeld.
Inschrijven kan aan de
bar van Laurel & Hardy.
Mocht u geen partner
kunnen vinden, dan is altijd een mogelijkheid om
gekoppeld te worden.
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zwemmen

bridge

Synchroonzwemmen nog niet verleerd
De gelegenheidsgroep ‘Synchro Old Stars’ toonde op de
9de Nieuwjaarsshow Synchroonzwemmen 2012 dat zij nog

steeds hun beste (zwem)balletbeentje omhoog krijgen.
Deze groep bestond voor de helft uit Zandvoortse ‘veteranen’ van de in de jaren negentig bekende kunstzwemvereniging ‘Zandvoortse Zeeschuimers’. De show werd geor-

ganiseerd door verenigingen uit de Kring Noord-Holland in
het zwembad de Hoornse Vaart te Alkmaar.

De Synchroonzwemmers

door Nel Kerkman

Het idee om met de Nieuw
jaarsshow mee te doen is ontstaan door Ditte Valk en Jessica
Riemsdijk. Het leek ze erg
leuk om een team te vormen
van oud-zwemsters. Hoewel
de meeste dames ver weg
woonden of inmiddels een
gezin hadden, waren de reacties positief. Uiteindelijk werd
er een team van 10 zwem-

sters gevormd bestaande uit:
Annerose Abbenes, Ditte Valk,
Jessica Riemsdijk, Shanita
Doerga, Elly Klut, Anouk en
Vanessa Noordervliet, Saskia
Resoort-Schönhage, Linda
Reijen-van de Nes en Saskia
Wester. Sabrina Scheers maakte de foto's en filmopnames en
Ingrid Saunier-Kraaijenoord
hielp mee met droogtrainen
en gaf tijdens de oefeningen
aanwijzingen.

Geweldige ervaring

Hoewel het veel tijd en energie vergde om twee maanden lang een keer per week in
verschillende zwembaden te
trainen, vonden de ‘veteranen’,
waarvan sommige al 20 jaar
niet meer hadden gezwommen, het een geweldige uitdaging. De muziek ‘A Chorus
Line’ werd uitgezocht, de figuren ingestudeerd en de glitterhoed, strik en band fleurden
het zwarte badpak op om het
optreden optimaal te maken.
Bij de generale repetitie ging
er een paar zaken niet goed.
Zo was het richtingsgevoel
zoek, neusklemmen gingen af
en daardoor was er best wat
spanning voor de middag- en
avondshow. Maar bij het optreden ging alles perfect! Zo
goed zelfs dat sommige uit
het team hebben besloten om
in een Masterteam te gaan
zwemmen. Dit zijn teams (in
heel Nederland) met oudere
zwemsters die tegen elkaar
wedstrijdzwemmen. In ieder
geval hebben zowel het publiek als de Synchro Old Stars
genoten van een spetterend
optreden. Het smaakte naar
meer.

voetbal

Bridge-uitslagen derde ronde
Ook in de derde ronde eindigden Ada Lips/Eugenie Spiers
op de woensdagavond in de A-lijn als tweede, echter nu

achter Margreet Paap/Hans Hogendoorn. Hogendoorn
weet zich sowieso in de kijker te spelen, want ook op de

donderdag sleepte hij met partner Ko Luijkx opnieuw de
hoofdprijs in de wacht.

Het net gepromoveerde paar
Nellie Castien/Ab van der
Moolen wist knap de derde
plaats op te eisen, 0,46%
voor de gedoodverfde winnaars Tiny Molenaar/Wim
Brandse. Niet verrassend is
het feit dat Redi de Kruyff/
Jan Kleijn, na een kort uitstapje in de B-lijn, weer hun
verdiende plaats opeisten in
de A-lijn, waarbij zij vergezeld
worden door Gert Jan van
Amsterdam/Ed van Wanrooy.
Met een positief verschil
van slechts 0,21% na 6 wed-

strijden promoveren ook
Jaap Anderson/Roel Bosma.
De B-lijn wordt in ronde
4 aangevuld met Bamby
Bossink/Wil van Teeseling,
Els Berndsen/Yvonne van
Wanrooy en Rieneke Zwarts/
Dick Verburg.
Zoals boven al aangegeven
waren Hogendoorn en Luijkx
weer veruit superieur in de
A-lijn op de donderdag. Deze
keer gevolgd door Kees Blaas/
Mark Holtrop en Fini van der
Meulen/Wil van Dillen. Vijf

basketbal
Ongeïnspireerd Lions verliest van US 2
Een niet bij de les zijnde herenteam van The Lions, heeft af-

gelopen zaterdag in eigen hal bakzeil gehaald tegen de reserves van het Amsterdamse US. Na vier keer tien minuten
stond er een ontluisterende 67-71 stand op het scorebord.

Herstart voetbalcompetitie
Komende zaterdag begint het tweede gedeelte van de
voetbalcompetitie. Na een paar weken winterstop zal
de draad weer opgepakt worden, voor de selectie van SV
Zandvoort valt er veel te winnen.
Zandvoort heeft een wisselvallige eerste helft van het
seizoen doorgemaakt met
als dieptepunt de uitwedstrijd bij ZOB, die in een massale vechtpartij ontaardde. De
KNVB heeft SV Zandvoort daar
mede schuldig aan verklaard
en maar liefst vijf punten in
mindering gebracht. Ondanks
deze straf staan onze plaatsgenoten toch nog op een zesde plek op de ranglijst en dat is
het resultaat van 8 gewonnen
wedstrijden. Een ander dieptepunt was de uitnederlaag bij
22

de huidige koploper in de 2e
klasse A, Castricum. Zandvoort
werd toen met maar liefst 7-1
van het veld geveegd. Mooie
overwinningen werden geboekt, onder andere uit tegen TOB, de eerstvolgende
tegenstander op sportpark
Duintjesveld. In Amsterdam
werd het 2-5. Ook de thuiswedstrijd tegen Amstelveen
werd op spectaculaire wijze
met 4-2 gewonnen.
Komende zaterdag dus de
thuiswedstrijd tegen rode

lantaarndrager TOB. Deze
club strijdt tegen directe degradatie en moet dus zeker
niet onderschat worden. Als
Zandvoort echter van de eigen
kwaliteiten uit gaat, moet er
toch met een overwinning
rekening gehouden kunnen
worden.
Op de Nieuwjaarsreceptie van
SV Zandvoort maakte voorzitter Kees van Dijk bekend
dat er opnieuw een akkoord
is bereikt met trainer Pieter
Keur. Keur, die tevens bij eredivisieclub AZ spitsentrainer
is, verlengde het contract met
de Zandvoortse voetbalvereniging met één jaar; tot het
einde van seizoen 2012-2013.

paren moeten helaas deze
lijn verlaten en hun plaats
wordt ingenomen door Riet
Slegers/Nico van der Staak,
Nancy & Theo Noijen, Jos
& Joke Ovaa en Elly Keizer/
Kitty Melchers. Ook vanuit de
C-lijn promoveren vier paren,
te weten: Rita Kanger/Leny
Smit met een voorsprong
van 22% op Thea Greve/Peter
Scholz, Henny Nederlof/
Corrie Randsdorp en Tine
Allebes/Agnes Kuijpers.
Ton Effern/Joop Engelkens
behaalden met 67,19% de
hoogste score en dat zorgde
er mede voor dat zij in de
D-lijn ruimschoots bovenaan eindigden, met promotie tot gevolg. In hun kielzog
volgen Gonny Mul/Nanning
de Wit en Cor van Jaarsveld/
Lies Kool.

Topscorer Niels Crabbendam

Hoewel US 2 een zevental
plaatsen (9e) onder Lions op
de ranglijst staat, was er van
dat verschil weinig te merken.
Zandvoort begon wel goed
aan de wedstrijd via een snelle
8-0 voorsprong, maar na een
paar snelle aanvallen en scores van US, en het niet alert
reageren van Lions, waren de
gasten snel weer op gelijke
hoogte.
Aanvoerder en woordvoerder Robert ten Pierik zag het

als volgt: “Gedurende de hele
wedstrijd speelden wij erg
wisselvallig. We hebben vier
keer een voorsprong opgebouwd van een punt of 8 maar
zagen deze, mede door ons
eigen slordige spel, elke keer
weer verdwijnen als sneeuw
voor de zon. Het leek alsof
ons team gewoon niet fit of
scherp was vergeleken met
anders. US maakte daar gretig
gebruik van door veel breaks
te lopen en hun schutters in
stelling te brengen.” Vooral

de scores onder het bord van
Niels Crabbendam zorgden
ervoor dat de wedstrijd spannend bleef, helaas moest deze
'puntenmachine' vlak voor
tijd met 5 persoonlijke fouten
naar de kant. Waar Lions normaal gesproken op ervaring
de wedstrijd alsnog uit het
vuur sleept, was het dit keer
een gretig US dat de wedstrijd
naar zich toe trok. “We willen
vooral leren van deze wedstrijd en hem vervolgens snel
vergeten”, sluit Ten Pierik af.
Crabbendam speelde een
bijzonder puike wedstrijd
en werd uiteindelijk aan
Zandvoortse kant, voor de
tweede keer op rij, topscorer.
Het heeft echter niet kunnen
baten en Lions verloor voor
de derde keer dit seizoen,
maar blijft nog steeds op de
2e plaats in de competitie.
Komende week speelt Lions
niet, een week later reist
het paradepaardje af naar
Castricum om de nummer 8
van de ranglijst, Sea Devils, te
bestrijden.
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schoolbasketbal
Verrassende uitslag schoolbasketbaltoernooi
Het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi vond afgelopen za-

terdag plaats in een volle Korver Sporthal. Met name bij de

meisjes kwam een zeer verrassende kampioen uit de bus:
de Duinroosschool. In de lange geschiedenis van dit traditiegetrouw eerste schooltoernooi van het jaar, was het het

meisjesteam van de Duinroos nog nooit gelukt om kam
pioen te worden.

De kampioenen van de Mariaschool

Wel waren er in het verleden een paar sportiviteitsprijzen voor de
Duinroosschool en ook de
jongens hebben wel eens
op de hoogste trede van
het schavot gestaan, maar
nu waren de meisjes aan

bod. En, het toernooi is
nog nooit zo spanend geweest. Bij de meisjes waren drie ploeg ex aequo
op de eerste plaats geëindigd: de Duinroosschool,
de Mariaschool en het
eerste team van de Oranje

Nassauschool (ONS). Ieder
team had maar één wedstrijd verloren en dus moest
het doelpuntengemiddelde de doorslag geven.
En ook hier was het meer
dan spannend. De ONS
had een saldo van +35, de
Mariaschool, die de laatste
wedstrijd moest spelen, van
+81 en de Duinroosschool
van + 82!
Bij de jongens was het de
Nicolaasschool die voor de
volle winst ging. Na de eerste 4 wedstrijden allemaal
gewonnen te hebben en
de laatste wedstrijd van de
Mariaschool in een gelijke
stand eindigde, was het
duidelijk dat dit team op
dat moment al kampioen
was. Dat hun laatste wedstrijd verloren ging, deed
niets meer ter zake. Ook
hier nog enige spanning.
De strijd om de 3e plaats
ging tussen de teams van
de Duinroosschool en de
Hannie Schaftschool. Ook
hier moest de doelpuntengemiddelde de uitslag
geven. uiteindelijk bleek
dat de Duinroosschool een
saldo had van +24 en de

Hannie Schaftschool van
+23!
De prijzen voor het sportiefste team, een prijs ter
beschikking gesteld door
de Sportraad Zandvoort,
de arbiters van dienst
moesten hiervoor punten
geven en die werden uiteindelijk bij elkaar opgeteld,
werden een prooi voor de
Beatrixschool bij de meisjes en de Mariaschool bij de
jongens.
Na het tellen van de punten
was de wisselbokaal, ter
beschikking gesteld door
basketbalvereniging The
Lions, voor de Mariaschool
die zich voor de derde keer
op rij Schoolbasketbal
Kampioen van Zandvoort
mag noemen. Een groot
compliment voor de beide
trainers en coaches, Richard
Koper (meisjes) en Jack Kok
die hier veel tijd in steken.
Omdat het de derde keer op
rij is voor de Mariaschool,
gaat de wisseltrofee voor
goed naar de Prinsesseweg
en zal Lions voor volgend
jaar een nieuwe beker moeten kopen.

handbal
Mooie winst voor dames van ZSC
Een gehavend handbalteam van ZSC heeft zondag een
mooie winst uit het vuur gesleept. De Amsterdamse dames van AHC ’31 moesten in eigen hal buigen voor onze
plaatsgenoten. Uiteindelijk werd het ‘maar’ 8-10.
Zandvoort miste doelvrouw
Angela Schilpzand, die uitstekend werd vervangen door
keepster Eline Ravensbergen
van de meisjes B, en ook
Maaike Koper van dat team
speelde mee. Het werd uiteindelijk dus geen verslapping
Speelster Martina Balk ziet
het als volgt: “We speelden
niet zo goed als vorige week,
verdedigend stond het gelukkig wel erg goed maar aanval-

lend waren we soms wat slordig waardoor we regelmatig
balverlies hadden. Wel was
van het begin af aan duidelijk
dat we aan elkaar gewaagd
waren, het ging van het begin
af aan gelijk op al stonden wij
wel telkens 1 doelpunt voor.
Tegen het einde van de wedstrijd werd het nog spannend
doordat de tegenstander op
gelijke hoogte kwam en terug
kon komen tot 8-8. Maar iedereen bleef goed geconcen-

treerd, er werd goed verdedigd en aanvallend speelden
we het mooi uit waardoor
wij nog twee keer konden
scoren.”
“We hadden een goede
scheidsrechter die erg streng
floot waardoor er regelmatig
speelsters, ook bij de thuisploeg, met 2 minuten werden uitgestuurd en er ook
veel strafworpen werden gegeven, waarvan wij er 3 niet
hebben benut. Ze hadden wel
een hele goede keepster maar
dat is toch zonde om drie opgelegde doelpunten te missen. Maar ook keepster Eline
van de meisjes B, die voor het

eerst met ons meedeed, keepte heel erg goed en heeft zelfs
nog een strafworp gestopt.
Ook Maaike speelde weer
erg goed mee en maakte nog
een heel mooi doelpunt. We
hebben zeker ook dankzij hun
gewonnen”, zei ze complimenteus na afloop. Komende
zondag 22 januari spelen de
Zandvoortse handbalster in
de Korver Sporthal om 12.20
uur tegen Vriendschap/TOB 3.
Zandvoortse scores: Lucia
v.d. Drift 3; Naomi Kaspers
en Martina Balk ieder 2 en
Christel Gazenbeek, Laura
Koning en Maaike Paap waren
ieder goed voor 1 doelpunt.

Gratis looptraining ter
voorbereiding Kids Run
Op 25 maart vindt de vijfde editie van de Zandvoort Circuit

Run plaats. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar wordt de Kids

Circuit Run georganiseerd. In aanloop daar naartoe worden
voor de Zandvoortse jeugd 8 weken lang speciale looptrainingen georganiseerd. De eerste start op 3 februari.

De Kids Circuit Run in 2011

Met deze trainingen worden
de jonge lopers voorbereid
op de Kids Circuit Run, een
uitdagende ronde van 2,5 kilometer over het circuit van
Zandvoort. Er wordt gestart
vanuit de pitstraat en gaat
door de Tarzanbocht en over
de Hunzerug, om te finishen
voor de grote tribune.
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 de (loop)conditie. Sportservice HeemstedeZandvoort start de trainingen
op vrijdag 3 februari om 15.30
uur. Bij grote belangstelling
zal daar een tweede uur aan

worden toegevoegd.
Inschrijven voor deze uitdagende en sportieve activiteit
kan tot 20 januari via de website van de JeugdSportPas:
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. Bij het eerste
bezoek aan de JeugdSportPas
website zal je je eerst even
moeten aanmelden bij het
systeem. Je ontvangt vervolgens per mail een bevestiging
waarna je kunt aanmelden
voor de hardlooptrainingen.
Heb je vragen of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met Sportservice
Heemstede-Zandvoort op tel
023-5740116 of stuur een mailtje naar jspheza@sportserviceheemstedezandvoort.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
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beauty & Afslankstudio
Velserbroek
Bertram & Brood
Bisanpa Gifts
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dorsman
Assurantiën
Haverkort Juweliers

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Stichting Classic Concerts
Taoïstische Tai Chi
Vereniging
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

Cultuur

9

Actie tegen
betaald parkeren
op boulevards

Zie onze advertentie op de achterpagina

13

Hilly Jansen
geeft eigen
vazen weg

Actueel

Kids for Animals
bij Dierentehuis
Kennemerland

Watertoren: een koopje of een risico?
Dat de watertoren sinds kort te koop staat voor ruim twee miljoen euro, houdt de gemoederen in Zandvoort aardig bezig. Twee miljoen! Terwijl de huidige eigenaren de to-

ren in 2006 voor € 25.000 van de gemeente hebben gekocht. Zo een woekerwinst van

onze centen, dat kan toch niet? Tijd om eens te kijken hoe dat zit.

Er is best veel belangstelling voor de watertoren en de naastgelegen villa

door Kees Rutgers

“Maar”, zegt Ko van de Graaf,
een van de eigenaren, “daar
moet wel bij verteld worden
dat in dat bedrag ook de
naastgelegen villa met bij-

behorende grond en 9 onderliggende garages zitten.
Bij elkaar gaat het om meer
dan 1.500 vierkante meter
en dat vlakbij zee en strand.”
De vraag die nu opdoemt is:
Krijgt de nieuwe eigenaar

De Mannetjes

Watertoren

‘Eén maal, ánder
maal… wie biedt?’

De nieuwe collectie
zonnebrillen van
PRADA, GUESS
& BULGARI
is binnen!!!
Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

een koopje of is het een (te)
dure investering? Volgens
Jan van Lingen van makelaarskantoor Cense & Van
Lingen, die de verkoop behandelt, is er veel belangstelling voor dit speciale project:
“Er zijn al bezichtigingen geweest, maar tot iets concreet
heeft dit nog niet geleid.”
Een oude watertoren, wat
kun je ermee? Om me daarover een beeld te vormen,
krijg ik een rondleiding door
het gebouw aangeboden.

15

Van Lingen weet me te vertellen dat er verschillende
bestemmingen mogelijk zijn.
“Je kunt er appartementen in
maken, kantoren, horeca is
toegestaan, wellness en zelfs
een casino. Dat geldt voor de
vier verdiepingen aan de onderkant van de toren, waarvan de eerste en tweede
etage prachtig uitzicht bieden met veel licht van buiten. Het aparte is de ronde
vorm van de nu als kantoor
in gebruik zijnde ruimtes.
Het lijkt me helemaal te gek
om daar te wonen. Maar het
lijkt me ook wel leuk als horecagelegenheid. Helemaal
bovenin zijn twee verdiepingen; een waar vroeger
een restaurant zat en de
bovenste etage met balkon
rondom. Dit zijn in feite de
mooiste plekken van de toren met het mooiste uitzicht
van Zandvoort. Maar zolang
er geen tweede vluchtweg is,
kun je daar niets beginnen
omdat het de status ‘brandgevaarlijk’ heeft. Tussen de
onderste en bovenste verdiepingen in zitten twee
gigantische waterreservoirs,
die vroeger het water leverden aan Zandvoort”, vertelt
Van Lingen.

vervolg op pagina 3

Sport

Na achterstand
toch winst voor
handbalsters

Olie op het strand
Afgelopen weekend is er een behoorlijke hoeveelheid

olie/teer op het strand aangespoeld. Dat werd maandag-

ochtend vroeg aan de gemeente gemeld. De jaarrondstrandpachters hebben flink wat schade aan hun meubilair. Ook zou een aantal zeevogels besmeurd zijn.

Grote plakken olie en teer aangespoeld op het strand

De jaarrondpaviljoenhouders hebben veel overlast
van de troep. Ad Paap van
Beachclub Take 5 aan Zee
meldde de Zandvoortse
Courant dat er dikke plakken
olie of teer op het strand liggen. Bezoekers van zijn paviljoen nemen dat mee onder
hun schoenen en besmeuren zijn restaurant. Niet
anders is het bij De Haven
van Zandvoort, Tyn en Club
Nautique. Allemaal is er behoorlijke schade ontstaan
en wie die gaat vergoeden,

is vooralsnog niet bekend.
Waar de olie vandaan
komt is ook niet bekend.
Rijkswaterstaat is ingeschakeld en doet onderzoek. De
olie is in ieder geval niet van
de dit weekend vlotgetrokken tanker Aztec Maiden,
die vorige week donderdag
vastliep ter hoogte van Wijk
aan Zee. Die was namelijk
na inspectie volkomen onbeschadigd. Rijkswaterstaat
is dinsdag gestart met het
strand schoonmaken.

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Informatie Parkeren in Zandvoort
op de website vernieuwd!
Kijk op www.zandvoort.nl onder 'Loket'

023 - 5 735 735

Gemeente Zandvoort

SCOOTMOBIELEN

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten
De trein naar het hiernamaals
heeft coupé’s genoeg
die heeft nooit vertraging
maar komt veel te vroeg

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug,
dan klommen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug.
Geschokt omdat het zo snel ging en intens
verdrietig door dit grote verlies, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al zijn liefde
die hij ons op zijn eigen manier gegeven heeft, delen wij u
mee dat thuis in zijn slaap is overleden mijn man en maatje,
onze betrokken vader, schoonvader en lieve opa

Aart Hoogeveen
* 27 september 1940

† 23 januari 2012
Iet Hoogeveen-Immeker

Louis Swart
Amsterdam,
18 februari 1943

Kyra en Rob
Rico en Bobby

Hoofddorp,
19 januari 2012

Alie Swart
Jeroen en Bianca
Sanne, Lotte
Ron en Simone
Gaby, Levy

Ciska
Patrick, Aaron, Mark
Alco en Anita
Alex

in memoriam
25 januari 2010

25 januari 2012

Willem Bluijs

Dr. C.A. Gerkestraat 38 zw
2042 EV Zandvoort
Aart is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 januari om
9.45 uur in het crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 6 te Driehuis, waarna er gelegenheid is elkaar
te ontmoeten.

Lieve pappa,
ik mis jou van dag tot dag
ik mis de dingen die wij samen deden
in mijn hart dat ben jij.....
Jeannette

Treubstraat 17
2041 VG Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op woensdag 25 januari.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van onze mama,
oma en oma Zandvoort

Johanna Jacoba Molenaar - Weber
weduwe van Jacob Molenaar
Zandvoort,
29 december 1921

Bentveld,
22 januari 2012

Groot is ons verdriet na het overlijden.
Rust zacht.
Jans Molenaar
Michael Klaver
Jolanda Klaver
Tanja en John Molenaar
Nancy en Ricardo Verschuure
Sven, Kaylee
Patrick en Miranda Molenaar
Dean, Noa

We missen je!
Marco, Rina, Nanousha
Lieve opa
Mijn hart gaat tekeer als ik aan jou denk,
Mijn liefste opa, het mooiste geschenk.
Jij bent iemand die nog altijd in mijn leven hoort,
Want lieve opa, in mijn hart leef jij voort.
Mariëlle
Wij missen je nog elke dag!
Joop en Ada

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de Bodaan
waar zij de laatste jaren prettig heeft gewoond.

Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort

Onze moeder is overgebracht naar het UitvaartZorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. Daar is gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 26 januari van
19.00 uur tot 20.00 uur.

bedankt de gemeente Zandvoort voor
het sponsoren van het Nieuwjaarsconcert 2012.
Ook de stichting Strandkorrels, Ton Bakker en nog
vele anderen worden bedankt voor hun bijdrage.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats op vrijdag 27 januari om
14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort,
eveneens aan de Tollensstraat te Zandvoort, waarna wij haar naar
het familiegraf begeleiden en haar bij onze vader ter ruste leggen.

Tevens bedanken wij het Zandvoorts Vrouwenkoor,
The Beachpop Singers en I Cantatori Allegri
voor hun medewerking.

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van de
begraafplaats.
2

2 jaar zijn voorbij gevlogen,
alleen de vlucht duurde zo lang.

Namens de stichting: BEDANKT!
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De scholen die in het Louis Davids Carré gehuisvest zijn, de
Mariaschool en de Hannie Schaftschool, zijn erg gedupeerd

door de brand van vorige week in de naast de gymzaal
gelegen kleedruimte. Vooral de gymlessen kunnen geen
doorgang vinden.

De brand ontstond vrijdagmiddag en werd rond 17.30
uur gemeld. Direct rukte
de brandweer en de politie met groot materieel uit,
mede omdat boven deze
ruimte de appartementen
van de individuele huurders ligt. Besloten werd om
de bewoners te evacueren.
Ze werden in het raadhuis
opgevangen. Even later kon
iedereen weer naar huis.
Door het onderzoek naar de

brand, vermoed wordt dat
de brand met brandstichting te maken heeft, kunnen de scholen vooralsnog
de gymzaal niet gebruiken.
Ook andere gebruikers, zoals turnvereniging OSS, kunnen hun sport er voorlopig
niet uitoefenen. Zodra de
zaal weer in gebruik genomen kan worden, maakt de
gemeente dat bekend op
haar website: www.zandvoort.nl.

burgerlijke stand

14 januari - 20 januari 2012
Geboren:

Dylan, zoon van: van Veen, Ranald Robin en: Overpelt, Rosa
Eline.

Gehuwd:

Koper, Florus Dirk en: Pot, Leentje.

Geregistreerd Partnerschap:

Elgey, Victor Joseph en: Wijker, Hetty.

Overleden:

van Dansik, Rudolf, oud 63 jaar.
Fledderman, Hendrik, oud 90 jaar.
Hellingman, Bob, oud 69 jaar.
Huijbers, Hendrikus Gerardus, oud 65 jaar.
Aaij geb. Verbeek, Geertruida Johanna, oud 95 jaar.
Weeda, Jacob, oud 91 jaar.
ten Broeke, Cornelis Hendrik, oud 72 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Heer C. van Rijn uit Sneek
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor Dick Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor Clemetine van Polvliet
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Excuses Eneco aanvaardt
Zandvoort neemt genoegen met excuses van Eneco voor het buitenspel houden van kust-

column

Volgens mij…

… is lezen niet voor iedereen
gemeenten bij de ontwikkeling van een windmolenpark voor de kust. Maar de gemeente het einde. Voor mij wel. Ik
blijft strijden tegen de vergunningverlening aan hetzelfde Eneco.
ben er gek op. Mijn leesvirus
heb ik flink aan mijn nazaten
Vorige week maakte Eneco ze in een interview met tegen de subsidieverlening doorgegeven. Het leukste vond
op een informatiebijeen- Binnenlands Bestuur.
van bijna 1 miljard euro aan en vind ik: voorlezen. Voor het
komst in Zandvoort excuEneco. Maar het bezwaar slapen gaan een verhaal voorses voor de slechte com- De gemeenten zijn niet te- van 19 december is niet- lezen aan m’n kleinkinderen is
municatie over het project. gen de molens, maar wil- ontvankelijk verklaard om- het heerlijkste wat er bestaat.
Het energiebedrijf heeft len ze op een andere plek dat het een dag te laat zou Tegenwoordig zijn de rollen
spijt dat het geen samen- of verder op zee dan 23 zijn ingediend. Göransson omgedraaid en word ik voorwerking heeft gezocht met kilometer. “Wij willen de tot slot: “Volgens het minis- gelezen. Met de vinger onder
de gemeenten Zandvoort windmolens 30 kilometer terie is de subsidieverlening de regel en een aarzelend
en Noordwijk. De bekend- uit de kust. Dat is in België al op 4 november bekendge- stemmetje geschied het wonmaking had zorgvuldiger ook gebeurd. Volgens Eneco maakt, maar die verscheen der. Rare tekens veranderen in
gemoeten. Volgens wet- kan dat niet, omdat de mo- pas op 24 november in de letters en vormen opeens een
houder Belinda Göransson lens op de huidige plek zijn Staatscourant. Dat houden zin. Geweldig!
(VVD) verdient Eneco niet vergund, maar het kan best wij nu aan als datum, want
de schoonheidsprijs, maar als de wil er maar is”, geeft dan is het pas officieel be- Als ik de kans kreeg zat ik
ze neemt genoegen met de wethouder als oplossing kend. We waren dus op tijd meestal in de luie stoel van
hun excuses. “De relatie aan. De gemeenten heb- en overwegen nu in beroep mijn vader heerlijk te lezen.
met Eneco is goed”, meldt ben bezwaar aangetekend te gaan.”
Ook hij was een vervend leesmaniak. De serie Arendsoog
van Nowee was mijn favoriet.
pagina 1 - Watertoren een koopje?
In Oud Noord, waar ik vroeger
woonde, was er tot mijn groot
ziet er brood in, wie durft genoegen een bibliotheek in
zijn nek uit te steken? De de boekhandel van Sijtsma.
huidige eigenaren hebben Later verhuisde de winkel naar
een lange strijd gevoerd de Grote Krocht. Ook herinner
om iets met de watertoren ik me dat we van de zondagte doen maar zij haken nu, school met Kerstmis altijd een
door tegenwerking en het sinaasappel én een boek van
niet nakomen van afspra- W.G. van der Hulst cadeau kreken met politici, moedeloos gen. Voorin het boek was een
af. Dat de gemeente een be- etiket geplakt met Bijbeltekst.
langrijke rol is toebedeeld In mijn kast heb ik nog een
bij toekomstige plannen exemplaar die ik heb kunnen
met de toren, moge dui- redden uit de opruimwoede
delijk zijn. Wil je er appar- van mijn moeder. Het boekje
De nok is na de brand in 2001 vernieuwd
tementen in maken, dan gaat over Bruun de beer, het
zullen er ramen in moeten knuffeldier van zieke Rietje,
Omdat de lift defect is, luikje. Ook liggen er nog komen of balkons. En om destijds voor een 8-jarige een
moet de tocht naar boven geelblauwe vlaggen.
een tweede vluchtweg te tranentrekker.
met de trap worden gekrijgen, is een trap tegen
maakt. Onderweg stuit je De ook in de koop opgeno- de buitenmuur noodzake- Daarom vind ik extra aandacht
op diverse dode en levende men vrijstaande villa is be- lijk. Maar omdat het een voor de Nationale Kinder
duiven. In het voormalige slist de moeite waard. Met gemeentelijk monument boekenweek erg belangrijk.
restaurant, bovenin, waar veel leefruimte, zowel op is, mocht er tot nu toe niets Lezen en begrijpen wat je leest
bijna elf jaar geleden, op 5 de benedenverdieping, het aan de buitenkant worden is best moeilijk. Soms kunnen
mei 2001, brand is geweest, souterrain als de boven- veranderd.
er rare teksten ontstaan. Daar
moet je heel voorzichtig verdieping. Hoewel er een
kan mijn collega van mee pramanoeuvreren om niet door harde wind staat, hoor je Veel hangt er dus af van de ten. Zoals vorige week, waar
de vloer te zakken. Helemaal dat binnen niet. Goed geïso- houding van de politiek. Kan de tekst bij mijn dorpsgenoot
bovenin is de toren na de leerd dus. En je kunt er een er nieuw leven in de toren Hester Tijl na (her)lezing ten
brand vernieuwd; dat geldt flink wagenpark op nahou- worden geblazen of ein- onrechte werd gewijzigd.
voor zowel de houten pla- den, want er zitten maar digt het watertorenproject Daarin werd zij als 56-jarige
fondbalken als de ramen. liefst negen garages bij.
in een drama: de sloop van benoemd. Echter er had moeWaarom de vlag niet meer
de watertoren. Ondanks dat ten staan dat zij op haar 56ste
wappert bovenop de water- Al dwalend door het com- het een gemeentelijk mo- pas begon met trommelen. De enige die de
toren is onduidelijk, want plex ontstaat er bij mij toch nument is.
vergissing waardeerde
het mechanisme waarmee een gevoel dat dit een uniede vlag gehesen kan wor- ke locatie is, waar veel mo- Volgende week: De waterto- was Hester. Zij vond het
geweldig!
den zit er nog, evenals het gelijk is. De vraag blijft: Wie ren als slangenkuil…

vervolg -

Nel Kerkman

Brand bij gymzaal
dupeert scholen

3

Krant niet
ontvangen?

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

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

waterstanden

b e a c h pa r t y
Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Elke eerste vrijdag van de maand
onbeperkt Surinaams eten à € 10,- p.p.
Steeds wisselende gerechten o.a.
Kerrie kip - lamsvlees - ei - nasi - bami
7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur
Ook voor partijen, recepties en als trouwlocatie.
Info: 06-84 09 06 87
Eetcafé Lido, Boulevard Barnaart 2041 JA Zandvoort

met

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

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

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

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.

dj alex-cruz
& dj lucha
taste it!

let’s Go Dancing!

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

APK

4

zaterdag 4 februari 2012
vanaf 19.00 uur, entree gratis

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl T. 023 - 5715707
jan/feb
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

26
27
28
29
30
31
1
2

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

-

02.52
01. 45
02.35
03.20
03.30
04.05
04.35
05.25

05.26
06.02
06.38
07.20
0 7. 5 5
08.34
09.35
10.50

13.26
14.16
15.05
1 5. 3 6
1 5. 4 4
16.30
1 7. 1 5
18.15

1 7. 3 6
18.18
18.55
1 9. 3 5
20.14
21.04
22.05
20.40

w

a

t

e

r

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
Een pakje Zandvoortse jutterkoeken
van € 3,75 voor € 3,25

en een pakje amandel krullen
van € 3,60 voor € 3,25
uit eigen bakkerij

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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Met oog en oor
de badplaats door

Liftmalheur flat ‘de Helm’ verholpen
Al enige weken is het goed mis met de lift in de Helm, een
van de flats in de Keesomstraat. De lift weigerde vorige

week regelmatig waardoor vooral veel oudere bewoners
drie dagen hun flat niet meer uit konden.

Flatgebouw De Helm in de Keesomstraat

Voor bewoners met bijvoorbeeld een rollator zijn de
trappen een onoverkoombare
barrière. Het betekent dat zij

geen boodschappen kunnen
doen of sociale bijeenkomsten kunnen bezoeken. Ook
bewoners met kleine kin-

deren en wandelwagens en
hondenbezitters ondervinden
veel hinder.
Meerdere malen hebben bewoners melding gedaan bij
woningstichting De Key en
zelfs direct bij de liftfabrikant.
De gedane toezeggingen waren steeds meelevend, technische liftmensen bezochten
inderdaad de lift maar er veranderde niets of weinig aan de
situatie. Het is te hopen dat er
snel een definitief einde wordt
gemaakt aan deze voortdurende ergernis. Door de politie en brandweer uit de lift
bevrijd moeten worden is nu
eenmaal niet iets waar men
op zit te wachten. De flatbewoners hebben gewoon recht
op een goed werkende lift.

Actie voor gratis parkeren op boulevards
Afgelopen week is er actie gevoerd om met name in de wintermaanden gratis te mogen parkeren op de boulevards
van Zandvoort. De parkeerautomaten hadden een plakkaat
opgeplakt gekregen waarop de wensen te lezen waren.

Deze wensen, van een onbekend actiecomité of persoon,
kwamen slechts op één ding
uit: vrij parkeren in de winter

langs de Zandvoortse boulevards. Arlan Berg meldde
de actie aan de Zandvoortse
Courant die de wethouder van
Parkeren, Andor Sandbergen,
om een aantal antwoorden
vroeg. De wethouder is stellig van mening dat de actie bij hem bespreekbaar is.
“Iedereen kan bij mij komen
voor antwoorden. Ik voer alleen beleid uit dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Als
dat niet strookt met bepaalde
meningen in Zandvoort, moet
daar over gesproken kunnen
worden. Maar kom dan wel

naar mij toe. Ik praat liever
‘face-to-face’ met iemand dan
dat ik antwoord moet geven
op zaken waar vooralsnog niemand aanspreekbaar over is”,
aldus de wethouder, die aangeeft graag mee te denken
over een oplossing.
Berg heeft via zijn Facebooksite een suggestie gekregen:
Laat bezoekers in de zomermaanden vijf cent per uur
meer betalen, dan kan van de
extra opbrengst, in de winter,
het gratis parkeren langs de
boulevards opnieuw worden
ingevoerd. Het gaat, volgens
opgave van de gemeente, over
een extra bedrag van circa
€ 60.000 dat zou moeten
worden ingelopen. De bal ligt
bij de raad en het college.

ZANDVOORT SCHOON!? is uitgeknuffeld…
In onbruik geraakte knuffelbeesten zijn niet voor de vuilnisman
maar horen in de textielbak terecht te komen, net als afgedankte kleding, bad- en bedtextiel, oude schoenen, etcetera.
Alles wat we in de textielbak gooien wordt opnieuw verwerkt:
als tweedehands artikel of als grondstof voor hergebruik. Het
wordt dan uit elkaar geplozen en er worden nuttige dingen van
gemaakt, zoals verhuisdekens of stoelvulling of isolatiemateriaal of poetslappen.
Dat is wat we nastreven: zo veel mogelijk toepassen voor hergebruik en zo weinig mogelijk verbranden.

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

In de brand,
uit de brand

Na de inbraak in de kantine
van SV Zandvoort, zat de
voetbalvereniging behoorlijk met de handen in het
haar. Behalve dat er veel was
gesloopt, waren ook twee
grote televisieschermen
verdwenen. Medesponsor
van SV Zandvoort, HB
Alarmsystemen, bood direct hulp om zoiets in de
toekomst te voorkomen
door het gratis plaatsen en
financieren van een bewakingssysteem. Nu is ook
een hoofdsponsor, HBR,
de club te hulp geschoten. In samenwerking met
Radio Stiphout werd een
tweetal schitterende TVschermen gedoneerd. Nu
is SV Zandvoort zelfs beter
uit dan voor de inbraak.
Waar trouwe sponsoren al
niet goed voor kunnen zijn.

Talentenjacht

Afgelopen vrijdag vond
de halve finale van Talent
of the Voice XL plaats in
grand café hotel XL. Tijdens
de voorronden van de afgelopen maanden, hadden
8 talenten zich geplaatst
voor de halve finale op 20
januari. Door het hoge niveau en de diversiteit van
de talenten, had de jury
het erg moeilijk, maar
heeft 5 deelnemers een
finaleplek gegund. Johan
de Gelder, Carmen Ladan,
Vicky Meesters, Debbie van
Sintmaartensdijk en Eric
van Meel zijn de gelukkigen. De finale op 3 februari
is gratis bij te wonen, vanaf
21.00 uur in grand café hotel XL.

Leeskring zoekt leden

Gemeente Zandvoort

Leest u graag een boek
en wilt u wel eens weten
wat anderen van dat boek
vinden? Pluspunt heeft
ruimte voor nieuwe leden
in haar leeskring en nodigt
inwoners van Zandvoort

en Bentveld uit om lid te
worden. De leeskring is een
gezamenlijk initiatief van
Pluspunt en de Bibliotheek.
7 keer per jaar komt de leeskring samen, om onder het
genot van een kopje koffie of
thee een vooraf gelezen boek
te bespreken. De kosten zijn
€ 15 per jaar. Voor meer informatie of aanmelding kunt u
mailen: a.zoetmulder@pluspuntzandvoort.nl of bellen:
tel. 5719393.

Voorlees agent

De Nationale Kinderboeken
week heeft altijd een leuk
leesmomentje, het Voor
leesontbijt waar bekende
en minder bekende Zand
voorters worden uitgenodigd. Bij de kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk
zaten de kinderen, de meeste
nog in pyjama, ademloos te
luisteren naar de politieagenten die gezellig kwamen
voorlezen. Bij Pippeloentje
kwam de politie zelfs met
een echte ‘boevenwagen’!
Gelukkig was er geen boef
te bekennen, wel een lekker
ontbijt. Een opmerking van
een van de kinderen: “De
politie is ook wel lief!” gaf
aan wat voor een indruk de
politie heeft achtergelaten.
Dat is toch maar weer mooi
meegenomen!

Workshop
natuurfotografie

16 jaar) in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De
kosten zijn € 10 en de deelnemers zorgen zelf voor
lunch en drinken onderweg. Er wordt om 10.00
uur gestart vanaf de BC De
Oranjekom, Vogelenzang.
Van tevoren wel even
aanmelden via tel. 0206087595.

Kinderopvang
vindt onderdak

Afgelopen vrijdag was er
brand in het LDC. Volgens
protocol moesten de
60 kinderen van de
kinderopvang het
gebouw verlaten.
De ontruiming, die
voorspoedig verliep,
was uiteraard niet
onopgemerkt gebleven. Al snel kwamen
er omwonenden om
hulp aan te bieden. Dit
resulteerde erin dat alle
kinderen van het kinderdagverblijf (0-4 jaar) werden opgevangen bij de
buren, onder begeleiding
natuurlijk van hun eigen
leidsters. De kinderen van
de buitenschoolse opvang
(4-12 jaar) werden door de
overburen verwelkomd en
konden spelen in hun grote tuin tegenover het kindercentrum. De leidsters
waren uiteraard heel erg
blij met deze hulp en zijn
daarom maandag gelijk
langs gegaan om de buren
een bos bloemen aan te
bieden. Daarnaast verdienen zij een vermelding in
de krant: bedankt Piet en
Suus Braamzeel, Gerard en
Femke Dijkema en Marc en
Nina Versteege!

Bent u in het bezit van
een camera en weet u
nog niet hoe u er mee
om moet gaan? Dan is
komende zaterdag de
workshop natuurfotografie voor beginners (vanaf
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Actie vanaf

donderdag 26 januari
t/m zondag 29 januari



Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012




Allinson € 1,75
Croissant € 0,75
Koffie met een appelpunt v 2,95
Broodje van de week Kip/ Kerrie salade € 2,50

Kinderen:

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

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

Een Top Team voor Top zorg!

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

15 maart t/m 26 april

Graffiti, vanaf 8 jaar
Woensdag 13:00 – 14:30

18 april t/m 30 mei		

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar thee te drinken.

Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 april

Struinen in de Duinen.
geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

Woensdag 10:00 – 11:30

Wie komt ons team versterken?

Top Thuiszorg is een thuiszorgbureau waar aandacht en kwaliteit
voorop staan. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om
goede zorg en kwaliteit te leveren aan onze cliënten.
Wij zijn op zoek naar:
• verpleegkundigen • verzorgenden
Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast op schooltijden.
Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner/Anoek van Straten 0652022639
www.topthuiszorg.nl • info@topthuiszorg.nl

7 maart t/m 4 april

Autobedrijf Zandvoort

Medische gym

Hét APK keurstation

Rug, nek of andere medische klachten?
Herstellen van een blessure en toch bewegen?

Vrijdag 9:30 – 10:30

APK KEURING

3 februari t/m 20 april

ter waarde van € 29,-

Struinen in de Duinen,

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

wandelen en leren over alles wat er leeft.

Woensdag10:00 – 11:30

7 maart t/m 4 april

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Creatief:

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Boetseren en Beeldhouwen, instromen is mogelijk
Maandag 19:30 – 22:00

23 januari t/m 23 april

www.autobedrijfzandvoort.nl

Improvisatie Toneel,
de vloer op, de Lama’s, theatersport!

Donderdag 20:00 – 22:00

2 februari t/m 26 april

Schilderen vanuit de kleurologie
Intuïtief schilderen met verschillende materialen

Dinsdag 20:00 – 22:00

6 maart t/m 24 april

Kunstgeschiedenis,
Hoogtepunten uit de vroege Italiaanse schilderskunst

Donderdag 10:00 – 12:00

5 april t/m 16 april

Haarknippen, Volgens Iranese methode.
Maandag 20:00 – 22:00

5 maart t/m 16 april

Talen:
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:
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Lovely Valentine Lips
van € 350,- voor € 250,Altijd al gedroomd van vollere lippen? Wij vullen mooi,
subtiel en veilig met hyaluronzuur van Juvederm.

Radiesse actie; de 1e spuit NU € 550,de 2e, 3e enz. voor de halve prijs!!
Radiesse is geschikt voor matig tot diepe rimpels, zoals de
neuslippenplooi en de marionetlijnen. Daarnaast is het zeer
geschikt voor herstel van volumeverlies bij de wang en
jukbeen en het verbeteren van de contouren van kin en kaaklijn.

Heeft u vragen? Voor meer info of een geheel vrijblijvend en
GRATIS consult kunt u gerust bellen met; M. 06 43 049 362
Jani van Loghem, lid van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische
Geneeskunde (NVCG) en de American Academy of Aesthetic Medicine
(AAAM) is gespecialiseerd in botox, fillers en chemische peelings.

De Salon
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

Dreams&Daytime

De nieuwe voorjaarscollectie van
Ti-Mo en Kookai is binnen !
Dreams & Daytime - Haltestraat 10 C Zandvoort (Jupiter Plaza Passage)
Tel.023-5737494 - www.dreamsanddaytime.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

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.

datum op aanvraag

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330

MOOIE AANBIEDINGEN:

WINTERBANDEN

Senioren Snuffel of vervolgcursus 		
Dinsdag 10:00 – 12:00

Maandag 6 februari is cosmetisch arts
Drs. Jani van Loghem weer aanwezig in
DE SALON van 10.00 tot 21.00 uur

 023-5719013

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.
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Top entertainment bij Take Five
Maandag was de eerste van zeven shows met Rob & Emiel

bij Beachclub Take Five aan Zee. En wat voor een show. De
Magic Cabaret Theater Diner-show is entertainment van
de bovenste plank!

Interactieve samenwerking met het publiek

Ad en Monique Paap van
Take Five hebben hun nek
uitgestoken door deze rasartiesten naar Zandvoort te
halen. De goochelaars/illu
sionisten/mentalisten brengen een avondvullende show
gelardeerd met een uitstekend vijf gangenmenu. Alles

wat je van vakmensen mag
verwachten is aanwezig, tot
en met interactief theater
aan toe. Vingervlugheid, illusies en alerte teksten wisselden elkaar in een zeer snel
tempo af. En het hooggeacht
publiek snapte er niets van
en applaudisseerde de han-

Politiek verslag

den bijna kapot. Van hoe
dichtbij het publiek ook
stond, de wereldkampioenen
zijn dermate perfect dat ze
hun tricks niet verklappen.
Take Five aan Zee was voor de
gelegenheid omgetoverd tot
een minitheater. Na het eerste voorgerecht werden alle
gasten, het restaurant zat vol,
naar de zuidzaal gedirigeerd,
alwaar de artiesten voor een
eerste wervelende show met
kaarten zorgden. Vervolgens
weer terug naar de dinerzaal
voor de volgende twee gerechten en daarna een wervelende tweede show waar het
publiek ook interactief aan
deelnam. Maar na het hoofdgerecht en het dessert stond
in de dinerzaal de wereld op
zijn kop. Een geblinddoekte
Rob noemde alles op wat zijn
compagnon aanwees, tot ver-

bazing van een ieder. Met de
ogen dicht, dat werd gecontroleerd, en met de rug naar
de zaal toe, noemde hij feilloos de cijfers van een willekeurig door een gast aan zijn
collega aangereikt bankbiljet
op. Formidabel!
Toen de heren zich daarna
even opgeknapt hadden
gingen ze nog ‘even’ de dinerzaal in om, ieder apart
en tot groot vermaak van de
gasten, nog even grandioos
uit te pakken met onwaarschijnlijke illusies en trucs,
recht onder de ogen van hun
gasten. Een show die u moet
gaan zien en die gelegenheid
is er. Op 27 maart aanstaande is de eerste in een reeks
van nog zes shows. Voor
reserveringen belt u met
Beachclub Take Five aan Zee:
023-5716119.

Raadsvergadering Informatie, d.d. 24 januari

Discussiestuk Middenboulevard
De Raad van State heeft op 7 december 2011 uitspraak gedaan over het raadsbesluit van 29 september 2009 inzake
het bestemmingsplan Middenboulevard. Onderdelen van
het bestemmingsplan zijn vernietigd. In een discussiestuk
geeft het college een aantal opties om de vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan wel of niet te repareren. Afgelopen dinsdag werd het een en ander besproken en
konden ook Zandvoorters hierover hun mening laten horen.
Ondanks dat de raad al antwoorden vanhet vollege had
gekregen op eerder gestelde
vragen over het al dan niet
repareren van het stuk, waren er nog een aantal haken
en ogen die bleven hangen.
Maar eerst mochten de aanwezige Zandvoorters hun
woordje doen. Zo maakte
Bernhard Eertink duidelijk
dat het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO)
nog lang niet van de baan is
en wilde Ad Rampen dat de
wijkraad in oprichting binnen de Middenboulevard
als gesprekspartner wordt
uitgenodigd voor vervolgbesprekingen. Volgens Erwin
van der Slik is de financiële

situatie op dit moment dermate slecht te noemen dat er
ruim de tijd wordt genomen
om iets goeds neer te zetten.
In weerwoord op Van der Slik
zei Michel Demmers (GBZ) dat
we nu juist proactief bezig
moeten zijn en vol gas moeten geven om vooral juridisch
het bestemmingsplan rond te
krijgen.
Volgens Bruno Bouberg Wilson
(OPZ) is de vraag of Zandvoort
in het gebied ondergrondse
parkeergarages mag aanleggen of niet, het grootste
dilemma. “Ondergronds parkeren is essentieel voor de
stedenbouwkundige visie.
Het bestemmingsplan biedt

flexibiliteit om ondergronds
te parkeren, als dat later toegestaan zou worden. Voor het
Palacegebied moeten we de
nieuwe kaders concreter stellen”, zei hij. Ook volgens Jerry
Kramer (VVD) moet de visie
ondergronds parkeren zijn.
Volgens Cees van Deursen
(GL) moet het nu vooral over
zorgvuldigheid gaan. “Neem
de tijd voor gesprekken met
de burger en zorgvuldigheid.
Die mogelijkheid is er. Knip
desnoods het grote plan in vijf
stukken, zodat je alerter kun
reageren”, zei hij.
Verantwoordelijk wethouder
Belinda Göransson antwoordde dat het college bewust
gekozen heeft om meerdere
ideeën aan te geven. “Wij willen graag horen welke kant u
op wilt gaan. Zorgvuldigheid
is een hele belangrijke randvoorwaarde van dit project.
Wij gaan niet met iedere individuele apart om de tafel zitten maar we willen wel draagvlak kweken door gesprekken.
1 juli 2013 moet het klaar zijn

want dat is de datum dat alle
bestemmingsplannen in functie moeten zijn”, zei ze.
Beleidsambtenaar Johan
Sandb ergen: “Op dit moment is het niet mogelijk
om ondergronds een garage
te bouwen in het Midden
boulevard-gebied, ook onder
het watertorenplein niet.
Zandvoort is nu opgenomen
in een pilot deltaprogramma
kust om toch ondergronds te
kunnen gaan parkeren. Daar
zou men wat soepeler mee
om kunnen gaan. Er wordt gekeken of er meer mogelijkheden geboden kunnen worden
omdat op een aantal plaatsen
binnen het gebied wel ondergrondse parkeergarages zijn
gerealiseerd”, verduidelijkte
hij. De hele materie werd
afgelopen woensdag bediscussieerd. De Zandvoortse
Courant kan dat echter
technisch niet in deze editie
meenemen en weet dus niet
wat er uit deze discussie, en
eventuele besluitvorming, is
gekomen.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Siberisch hogedrukgebied
breidt zich uit
De boterzachte winter tot nu toe met een gemiddelde
temperatuur die zo’n 3 graden boven de norm ligt, gaat

inleveren qua temperatuur. Aan de zeer langdurige perioden met te zacht weer komt een einde. In de loop van

het weekend steekt er een oostenwind op die geleidelijk koude lucht gaat aanvoeren.
Tot die tijd blijft het
licht wisselvallig in ZuidKennemerland met te hoge
temperaturen voor eind januari. Tot zaterdag liggen
de maxima nog dichter in
de buurt van de 8 graden
dan bij de 5. Wel neemt de
regenkans geleidelijk wat
af na donderdag, maar de
aanlandige wind uit de
zuidwesthoek blijft gewoon
doorwaaien. Weinig opzienbarend weer dus de rest van
de week.
De focus is nog steeds gericht op een zich ontpoppend Russisch hogedrukgebied dat uiteindelijk de
winterkou ook richting
Zandvoort gaat transporteren. Dit winterse hoog
zwelt aan tot om en nabij
1055 millibar in de loop van
het aanstaande weekend
en omheen deze drukmastodont stroomt zeer koude
vrieslucht uit tot over OostEuropa en de Balkan. De
Benelux vertoeft vooralsnog aan de zuidwestflank
van de ‘Russische beer’ en
krijgt indirect wel een vleug
kou mee.

de kans op oceanische interventies relatief groot is.
Mocht de depressiedruk
vanaf de Atlantische Oceaan
net iets groter zijn rond zaterdag, bereikt de koude
lucht ons nauwelijks. Toch
wint de koude(re) variant
waarschijnlijk deze keer.
Op zondag draait de wind
naar oostelijke richtingen en
kan het geleidelijk afkoelen.
De situatie oogt tamelijk
solide en waarschijnlijk is
het zo dat we aan het begin
van een koudegolf(je) staan.
Het is zelfs niet ondenkbaar
dat we voorzichtig rekening
kunnen gaan houden met
het fenomeen ‘schaatsen
op natuurijs’. In de loop van
de eerste februariweek zou
dat dan eventueel kunnen.
Er is een gerede kans dat
het in de nachten (vanaf
zondag) licht tot matig gaat
vriezen en overdag komt het
kwik maar nauwelijks boven
nul uit. Wie weet verscherpt
de kou zich nog in de loop
van de week.

Schaatsen rond 3 februari?
Meer info op de weerpriDe situatie blijft evenwel de- meurlijn 0900-1234554.
licaat en Nederland ligt nu
eenmaal op een stek waar weerman Marc Putto
Do.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

2012

Walk of Fame

Hele maand januari voor Pashouders:

SALE!!!

Kogelbiefstukreepjes in
Bospaddenstoelen marinade
500 gram € 8,75

Alle shirts € 60,- p.s.

kijk ook eens op onze website:

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

www.slagerijhorneman.nl

Proef!! - De moeite waard!
Smaaq Zacht gerijpt
8 weken gerijpt!
Vol en romig!
Nu heel kilo slechts € 9,90

06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

De laatste
winterrestanten:

50% korting!

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie verlichting binnen hebben?
O.a. hang- en staande
lampen en losse kappen.
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Voor pashouders:
Probeer ons lekkerste dessert,
de Mollie’s moorkop voor € 4,00 (i.p.v € 6,75)
Geniet nog even van heerlijke wildgerechten,
ons wildseizoen loopt tot half februari.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

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

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Heeft u de ZandvoortPas voor 2012 nog niet besteld? Vul dan de bon in op pagina 14
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Wensen komen uit
De tentoonstelling ‘De Universele mens’ van kunstenaar
Hilly Jansen in het Zandvoorts museum loopt bijna ten ein-

de. Bezoekers van de tentoonstelling konden, door middel
van een wensbriefje, aangeven naar welk kunstobject hun
voorkeur uitging. Zaterdag 21 januari werd uit de vele in-

zendingen een naam getrokken en de winnaar mocht een
vaas uitzoeken.

Ron Schreurs (l.) krijgt een vaas van Hilly Jansen

tekst en foto Nel Kerkman

Ron Schreurs uit Zandvoort
was de gelukkige. Schreurs is
Make up Artist van beroep en
is helemaal weg van Jansen’s
laatste kunstobjecten: twee
immens grote doeken
waarop vrouwengezichten
staan afgebeeld. “Vanwege

mijn beroep als visagist is er
veel raakvlak met de kunst
van Hilly Jansen. Vooral de
Fashioni sta’s, waarop de
ogen perfect geschilderd
zijn, spreken mij erg aan. Ik
ben geweldig verrast en ontzettend blij dat ik een mooie
vaas mag uitzoeken”, aldus
Schreurs.

Speciaal voor de jongere
doelgroep besloot Jansen
nog een extra prijs weg te
geven. Deze ging naar de
13 jarige Merel Kok. Samen
met haar vader was zij uit
Driehuis naar het Zandvoorts
Museum gekomen. Merel
had tijdens een bezoek aan
het museum ook een wensbriefje ingevuld en was super verrast dat ook zij een
prijs had gewonnen. Uit handen van Hilly Jansen kreeg zij
een kleurrijke vaas overhandigd in haar lievelingskleur
lila. “We bezoeken met het
gezin vaak musea. Via internet kwamen we dit keer terecht op de tentoonstelling
van Hilly Jansen en we besloten naar het Zandvoorts
Museum te gaan. Het zal zeker niet de laatste keer zijn
dat we dit museum gaan
bezoeken”, vertelde vader
Kok. Ook u kunt nog tot en
met zondag 29 januari deze
tentoonstelling bewonderen
in het Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 2.

Jubileum

Op 23 oktober 1954 werd

Martijn Olieslagers het stuk ‘Jack the Ripper’, een komische

thriller in drie bedrijven, aan het instuderen. 11 jongeren, in
de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, zijn al vanaf septem-

ber, hoewel niet continu, bezig op de zolder van het oude

gasbedrijf aan de Tolweg om op 21 april aanstaande een
perfecte voorstelling af te leveren.

Deel van de cast van het jeugdtoneel

Het is het klassieke verhaal
van de Londense seriemoordenaar Jack the Ripper maar
dan met een hele vette

knipoog. Jack the Ripper
is de naam die gegeven is
aan een seriemoordenaar
die in de tweede helft van

Zondag werd het spits in het nieuwe jaar voor Classic Con-

voering gaf in de serie Kerkpleinconcerten en dat werd door
het ruimschoots aanwezige publiek zeer op prijs gesteld.

toneelstukjes opgevoerd
en liedjes gezongen. Met
een grote touringcar werd
het kabouterfeest voortgezet en kregen de verklede kleuters diverse spelen
aangeboden. Het was een
hele onderneming zowel
voor de begeleiders als de
leerkrachten A. Kemp en H.
Tebbenhof. Maar wat was
het leuk!

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:
Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

1888 in Londen prostituees
verminkte en vermoordde.
De naam komt uit een brief
van iemand die beweerde
de moordenaar te zijn, verstuurd naar de politie ten
tijde van de moorden. De
schrijver ervan kende details
die alleen de moordenaar
kon weten, de identiteit van
Jack the Ripper is echter altijd onbekend gebleven.
In dit verhaal moet Jack the
Ripper nog één moord plegen
om zijn uitdaging gestalte te
kunnen geven. Uiteraard zullen onverschrokken detectives dit proberen te voorkomen. Volop ingrediënten dus
om tijdens de uitvoering van
een mooi stukje jeugdtoneel
te kunnen gaan genieten. Let
u op de aankondigingen in
de Zandvoortse Courant met
name over een eventuele
voorverkoop.

Veel variatie bij het openingsconcert
Verhoef. Het was alweer de vijfde keer dat het orkest een uit-

Deze week staat in deze rubriek een gebrandschilderde raamhanger die voor mij zeer herkenbaar is en veel herinneringen oproept. Het
glas in lood raam is destijds gemaakt ter ere
van het 25-jarig jubileum van de kleuterschool
Josina van den Endenschool in ‘Plan Noord’,
waar nu het Rode Kruis-gebouw is.

De raamhanger is in opdracht van de oudercommissie gemaakt door glazenier Marc Valk en op de
receptie geschonken aan
de hoofdleidster van deze
school, Ada Kemp. Uit haar
nalatenschap kwam dit
bijzondere raampje weer
te voorschijn.

onder leiding van het regisseursduo Martine Adegeest en

kest, onder leiding van de immer enthousiaste dirigent Dick

Josina van den Endenschool

de openbare
kleuterschool
Josina van den
Endenschool door burgemeester Van Fenema officieel geopend. In 1979
bestond de school 25 jaar
dus was het tijd om dit
groots te gaan vieren. Het
hoofdthema van het jubileum was ‘kabouters’ en
daar omheen werden allerlei activiteiten georganiseerd. Tijdens de receptie
werden door de kleuters

De jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Hildering is

certs afgebeten door het Heemsteeds Philharmonisch Or-

Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Jeugdtoneel brengt ‘Jack the Ripper’

Het veelzijdige programma
werd kort maar krachtig
geopend met de in 1955 gecomponeerde ouverture The
Gadfly (de horzel), opus 97a
van de Rus Dmitri Sjostakovitsj
(1906-1975). Bijzonder intrigerend was de ‘Symfonie in E,
eerste deel’ van de slechts 25
jaar geworden Oostenrijkse
componist Hans Rott (18581884). De symfonie begint
lieflijk, maar zwelt dan aan
met veel hout-en koperinstrumenten. Opvallend vaak waren op de violen, de cello’s en
de bas het pizzicato, het ‘plukken’ van de snaren, te horen.
Een moeilijk, maar boeiend
muziekstuk. Het laatste optreden voor de pauze werd
gespeeld door de zeer getalenteerde trompettist Anton
Weeren (1976). Hij excelleerde
in het in 1950 gecomponeerde
‘Concert voor trompet en or-

kest’ van de Armeense componist Aleksandr Arutjunjan
(1920). Dan weer uitbundig,
dan weer verstild en gedragen
met herhaling van het thema
was Weeren op zijn best, waarbij zeker ook het prima samenspel met het orkest genoemd
mag worden.
Na de pauze werd uit een heel
ander muzikaal vaatje getapt.
Direct al klonken de vrolijke
klanken in een medley van
bekende melodieën, gecom-

poneerd door de Amerikaan
Leroy Anderson (1908–1975).
Ook het slotstuk en een heerlijke uitsmijter was van de
hand van deze componist,
namelijk ‘Buglers Holiday’.
Samen met Anton Weeren
speelden de trompettisten
uit het orkest, Joost Danvers
en Mark-Jan Kloet, dit aanstekelijke werk. Danvers blonk
eveneens uit in de bekende,
maar nu in een apart arrangement geschreven, ‘Habanera’
van Bizet. De toegift, de overbekende ‘Radetzkymars’ van
Johann Strauss sr., werd enthousiast door het publiek
meegeklapt.
Het volgende concert in de
serie is op zondag 19 februari
aanstaande.

Dirigent Dick Verhoef bedankt het publiek
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colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c • 2042 HK 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

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
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

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

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Brederodestraat 158 - 2042 BM 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.

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

Gezellig….
onze voorjaarsbloeiers!
Specialist voor al uw bloemwerken.

levering en plaatsing alle glassoorten.

Buitenschoolse opvang De Boomhut

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

NU OOK:

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

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW 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

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
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
.........................................................
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.
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
Wiskundebijles
G.J. de Jong
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
.........................................................
Cursus Creatieve Fotografie
Vanaf februari, 6 avonden
om de week,
van 20.00-22.00,
kosten € 145.
Voor informatie
en opgeven via
www.rkarper.nl /
www.robertjankarper-fotografie.nl
.........................................................
Zesdaagse Rotterdam
Marc Ras bedankt.
Het was geweldig.
Klaas
.........................................................
Te huur: woonruimte
De Schelp 50.
Tel. 06-53389170
.........................................................
Te huur:
Stacaravan Côte d’Azur
2 sl.k., airco, 4 p. 10 min.
van stranden. Golf de St.
Tropez. Mooie camping,
zwembad, speelterrein.
Tel. 023-5492490
of 06-41424351
.........................................................
Te koop: vaatwasser
merk Bosch. Twee jaar
oud, 1 jaar gebruikt.
Vraagprijs € 100
Tel. 06-1612 2784
.........................................................
Thee Weetje
Wist u dat er voor
elke kwaal een thee
te bedenken is? Zo helpt
muntthee bij wagenziekte,
citroenmelisse bij
migrane, enz.
Tea-Licious

Rectificatie

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De oproep in een vorige week geplaatste zandkorrel,
waarin schuldeisers worden gevraagd zich te melden
ivm een faillisementsaanvraag, blijkt niet op waarheid
gebaseerd en zou mogelijk schadelijk kunnen zijn voor
de betrokkenen. Dat betreuren wij ten zeerste en daarom bij deze een rectificatie.
Directie Zandvoortse Courant
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Uitgesproken!

Interview
Haar gezin als triomf

Crisis tijdens Amsterdam
Fashion week?

De bereisde, altijd goedlachse Jacqueline Blom woont,
met een onderbreking van 12 jaar, haar hele leven in ons
dorp. Een vrouw die haar wijsheid nog altijd met zich
meedraagt, maar het werk niet meer uitvoert waar zij
voor geleerd heeft. Hoe anders dan gemiddeld is haar leven gelopen nadat ze voor haar studie had gekozen?

Jacqueline Blom

door Mandy Schoorl

Als kind droomde zij ervan om boer of dierenarts te worden. Uitgeloot voor diergeneeskunde in verband met teveel
aanmeldingen, en nooit stilgestaan bij iets anders, hield zij
zich bezig met de vraag: wat nu? Zo’n 20 jaar geleden is zij
bij de universiteit in Wageningen terecht gekomen, richting
Landbouw en afgestudeerd voor de studie Tropische Veeteelt.
Hoewel je op een universiteit veelal wordt opgeleid voor onderzoekswerk, heeft zij toch meer gewerkt met een praktische
inslag. Mensen in het buitenland die de veeteelt bedrijven, in
haar geval de Aziatische landen, net iets helpen te verbeteren door middel van beter voer en zorg bijvoorbeeld. Daarbij
wel stilstaand dat vee daar op een andere manier gehouden
wordt dan hier, en voor een ander doel dan hier. Zij heeft haar
stage op de universiteit in Malang (Indonesië) voltooid. Een
onderdeel van het ‘Inres-project’, waar zij voor werkte, was
wel onderzoekgericht, vooral om de lokale onderzoekers te
helpen om ze tot een hogere graad op te leiden. Jacqueline
heeft hierbij meegeholpen door onderzoeksresultaten aan te
leveren, waar de onderzoekers daar een verslag mee konden
maken waarop ze uiteindelijk hebben kunnen promoveren.

Om haar Master te halen was een tweede onderzoek nodig,
waarvoor zij voor een half jaar naar Maleisië is afgereisd. Daar
waar naast het leren ook de liefde is ontstaan tussen haar en
haar man. Na het afronden van haar studie en een kort verblijf
terug in Nederland, zong de liefde haar terug naar Maleisië
om daar uiteindelijk voor 5 jaar vlakbij Johor Bahru te wonen.
Het is een mooie, leerzame tijd geweest, maar na de geboorte
van hun dochter werd gezamenlijk besloten om terug te keren
naar Nederland. Thuiszitten met een kind zou in Maleisië toch
weinig mogelijkheden betekenen. En ook zagen ze duidelijk in
dat een kind in Nederland meer kansen zou krijgen dan daar.
Met een baby van 7 maanden stonden ze in 1999 ineens weer
op Hollandse bodem. En met een 2e kindje dat volgde, was
het wondergeluk compleet. Jacqueline is nog altijd een motiverende motor voor haar trouwe, doorzettingsvermogende
man, haar gedisciplineerde lieve dochter en speelse impulsieve
zoon. Het is wat ze in hen ziet en dat aanmoedigt.
Maar het reizen is nog altijd niet uit haar bloed. De grootouders van haar man komen uit India, dus het land bekijken waar
zijn roots liggen, dat is een mooie toekomstdroom!

Kijk nou eens!

door Maxim Roos

Het is de laatste tijd erg schrikken
aan de pomp, zo duur is het
tegenwoordig. Dit is nog de
goedkoopste in ons dorp.
Wanneer gaan we meer dan
€ 2 betalen voor een liter
Euro 95? Voorspel de datum
op Twitter via #2europerliter

Het is weer Amsterdam Fashion week. In onze mooiste
kleren gaan we weer alle modeshows af. Zien en gezien
worden. De modewereld is me d’r eentje. Niets gaat zo
snel als de modewereld. Wat vandaag IN de mode is, is
morgen weer UIT de mode. We floepen zelf ook van de
ene identiteit naar de andere. We kunnen tegenwoordig
van alles zijn. Van een rockster tot Chanel dame. Alles is
tegenwoordig te koop voor een klein prijsje bij alle grote
modewarenhuizen. Het is tenslotte ‘crisis’.
Ik ben zelf ook naar een modeshow geweest, Krisis heet
het toevallig. De nieuwe collecties van Nieuw jurk en
Sander de Graaf gezien. Het werd gehouden in de vondelbunker in Amsterdam. Echt een toplocatie, onder de
Vondelbrug die je bijna niet kunt vinden. De aankondiging
schepte bij mij hoge verwachtingen:
‘De unieke multidisciplinaire presentatie van de collectie
KRISIS laat mensen op een entertainende manier mode
beleven. De tot de verbeelding sprekende performance
waarin, naast de artistieke inhoud, mensen op een speelse
manier getoond wordt hoe moeilijk het is om als jong
label je hoofd boven water te houden’.
Ik snap nu waarom ze het hoofd boven water moeten
houden. Het was van verre een unieke beleving. De collectie werd getoond met een soort powerpoint presentatie op een doek die een mannelijk en vrouwelijk model
droegen. Bovendien stond er een enorme paal in de weg,
waardoor de helft van de bezoekers niets konden zien. En
ja, ik behoorde tot die helft. En na 10 minuten was het
alweer afgelopen! Beetje jammer. Beetje krisis? Zeker in
deze tijd van ‘crisis’ had ik eigenlijk
gehoopt op een zeer creatieve simpele beleving, die je raakt. Zonder
teveel toeters en dure bellen. Beetje
jammer zeggen we dan. Op naar de
volgende belofte!

door Maxim Roos

Tegeltje
Een veer kietelt meer
dan een hele kip.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 04 - 2012
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.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op 9 februari in vergaderruimte 1 op het gemeentehuis. De vergadering 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: 5740100.

Verordeningen vastgesteld

In de vergadering van 30 november 2011 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Verordening Begraafplaatsrechten 2012
en de verordening Begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats
2012 vastgesteld.
Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2012 en
liggen voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en staan op de website.

Vestiging voorkeursrecht Middenboulevard
Middenboulevard artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten
Aanwijzing

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 10
januari 2012 diverse percelen die gelegen zijn in het bestemmingsplangebied “Middenboulevard” voorlopig hebben aangewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26
en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing
zijn. Het besluit van 10 januari 2012 treedt in werking een
dag na publicatie in de Staatscourant van 30 januari 2012, te
weten op 31 januari 2012, en geldt voor een termijn van drie
maanden. De voorlopige aanwijzing heeft als planologische
basis het bestemmingsplan “Middenboulevard” welke op 29
september 2011 door de raad van de gemeente Zandvoort is
vastgesteld. Het plangebied “Middenboulevard” is gelegen
aan de boulevard van Zandvoort. De aangewezen percelen zijn
nader aangegeven op het bij ons besluit behorend kadastraal
overzicht en de lijst van aangewezen percelen.

Aanbiedingsplicht

Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van diverse percelen
gelegen in het plangebied “Middenboulevard” als gronden
waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de
Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als
bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat
de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit
aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun
recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente
Zandvoort te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan
anderen mogelijk is.

Bezwaar tegen het collegebesluit van 10 januari 2012

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen ons besluit
tot voorlopige aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het
ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen:
de naam en het adres van de belanghebbende, de datum,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het
bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en

wethouders van de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040 AA
te Zandvoort.

Voorlopige voorziening

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons besluit tot voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem te verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter
zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Zienswijzen tegen te nog nemen raadsbesluit

Ter voorbereiding van het besluit van de raad worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om vanaf 31 januari
2012 tot en met 27 februari 2012 schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen bij de raad van de gemeente Zandvoort Postbus
2, 2040 AA te Zandvoort. Wilt u van de mogelijkheid gebruik
maken om zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan
dient u zich uiterlijk op 27 februari 2012 te melden bij mevrouw
mr. A.E. van de Weijer van de afdeling Ontwikkeling en Beheer,
bereikbaar via telefoonnummer 023 5740100.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd
en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen
percelen, het kadastraal overzicht en het raadsvoorstel) liggen vanaf 31 januari 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij
de balie van het gemeentehuis (Swaluestraat 2 te Zandvoort).
De openingstijden van deze afdeling zijn maandag tot en met
woensdag van 8:30 tot 16:00 uur en donderdag van 8:30 tot
20:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur

Ophalen grof huisvuil door andere aanbieder

Het ophalen van het huisvuil geschiedt per 1 januari door een
ander bedrijf.
Bij de periodieke aanbestedingsronde is het bedrijf GP GROOT
als nieuwe inzamelaar uit de bus gekomen.
Voor het ophalen van het restafval en GFT (grijs en groen)
verandert er niet veel. De rijroutes en ophaaltijden blijven
nagenoeg gelijk. Datzelfde geldt voor het aanmelden van
koelkasten diepvriezers, wasmachines en andere Afgedankte
Elektronische en Elektrische Apparatuur (AEEA), zwaarder dan
10 kilo. Dit moet nog steeds gewoon via de centrale meldlijn
aangemeld gedaan worden. De goederen worden dan op
afspraak gratis voor de woning opgehaald.
Voor grof huishoudelijk afval geldt dat de ophaaldienst de
contractregels nauwkeuriger zal gaan naleven. Dat betekent
dat de volgende zaken niet meer mogen worden aangeboden:
- Glas, papier, textiel, plastic verpakkingsmateriaal. Deze stoffen
vormen waardevol basismateriaal voor hergebruik en kunnen naar de brengparkjes verspreid over Zandvoort gebracht
worden.
- Chemisch afval (KCA) en Asbest. Deze stoffen moeten nadrukkelijk uit het milieu gehouden worden, mogen daarom niet
met ander afval in de vuilniswagen en moeten apart worden
ingeleverd. Ze worden niet opgehaald.
- Bouw- en sloopafval, stenen, tegels, grond, grind, zand, automaterialen, bedrijfsafval.
Deze zaken vallen niet onder te term huishoudelijk afval en
moeten op een andere manier worden afgevoerd.
Alle informatie over brengmogelijkheden, nuttige adressen
etc. staat vermeld in de AFVALWIJZER 2012 die recent huis aan
huis is verspreid. Op de gemeentelijke website is deze uitgebreider te vinden. Zie hiervoor www.zandvoort.nl / Loket / Afval

en Milieu / Digitaal loket Afval en Milieu .
De komende weken zal de nieuwe ophaaldienst extra worden
begeleid door medewerkers van de werkeenheid reinigingscontrole.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4 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

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Ampèrestraat 8, renovatie bedrijfsruime en dienstwoning,
ingekomen 17 januari 2012, 2012-VV-008.
- Kennemerweg 7, maken inrit, ingekomen 17 januari 2012,
2012-VV-009.
- Schoolplein 4, wijzigen gevelaanzicht, ingekomen 18 januari
2012, 2012-VV-010.
- Boulevard Barnaart, het tijdelijk (april tot september) plaatsen
van zes sanitair - units, ingekomen 19 januari 2012, 2012-VV-012.
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.

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.

Zandvoortse Courant • nummer 04 • 26 januari 2012
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door Edwin Gitsels

ONDERTUSSEN IN….

Kids for Animals-dag in het dierentehuis
De jeugdafdeling van de Dierenbescherming, Kids for Ani-

mals, organiseerde afgelopen zondag voor kinderen uit de

regio een rondleiding achter de schermen van het dierentehuis aan de Keesomstraat. Dat is belangrijk, want, vaders

en moeders, opa’s en oma’s: respect voor al wat leeft kunnen we ons kroost niet jong genoeg bijbrengen…

als de kinderen in twee groepen van 15 door respectievelijk
Marlies Schneider, beheerder van het asiel, en dierenverzorgster Ariane Walberg langs de dierenverblijven worden geleid,
blijkt dat het maar goed is dat het er niet veel meer waren,
want daar is gewoon geen ruimte voor. “De honden mag je
niet aaien door de tralies, want je kunt aan hun lieve buitenkant niet zien of ze misschien niet zo lief zijn en bijten”, waarschuwde Ariane. Met de armen stijf tegen hun lichamen
liepen de kinderen, grotendeels in de leeftijdsgroep van 6 tot
12, snel heen en weer door de gang, tussen de hokken met
luid blaffende en wild springende en ronddraaiende honden
door. Bij de katten gaat het er gelukkig een stuk rustiger aan
toe, en daar mogen de kinderen de dieren die op ze af komen
wel aaien. Een paar kinderen hebben een schriftje bij zich
waarin ze aantekeningen maken, waarschijnlijk voor een
schoolwerkstuk. ‘Ik heb poesen gesien,’ krabbelt een blond
meisje in grote hanenpoten.

Het eerste dier ooit

Voorzichtig aan elkaar snuffelen…

‘Zwanen ernstig mishandeld’, ‘Muis aan vuurpijl gebonden’, ‘Meerkoeten beschoten’, zomaar drie berichten uit
het nieuws van 2011. Het zijn vaak jongeren die zich aan dit
soort dierenmishandeling schuldig maken. Uit onderzoek
is gebleken dat dierenmishandeling een voorbode kan zijn
van agressief gedrag jegens de medemens. Daar komt bij:
in ons land, waar de afstand tussen mens en natuur steeds
groter wordt, is het van essentieel belang dat we kinderen
van jongs af aan respect en interesse voor al wat leeft bijbrengen. Daarom is Kids for Animals niet zomaar een leuk
clubje om met hondjes en poesjes te knuffelen, het gaat om
wezenlijke zaken.

Martin Lipsius, de echtgenoot van Marlies, die op het terrein
van het asiel een succesvol speurhondenbedrijf heeft, het
Twickelerveld, laat zien hoe twee van zijn dieren drugs of
explosieven opsporen. Marlies geeft steeds een ander kind
een verdacht pakketje en dan laat Martin de hond aan alle
kinderen snuffelen totdat deze de ‘misdadiger’ gevonden
heeft. Gelukkig doen de honden, die geen vlieg kwaad doen,

Meer dan 500 leden

Hanneke Hulst en Francis Ludding hebben vorig jaar gezamenlijk de schouders eronder gezet om Kids for Animals
in de regio Noord-Holland Zuid nieuw leven in te blazen,
met als eerste activiteit in het nieuwe jaar deze informatiemiddag. Die bestond uit drie gedeelten: een rondleiding
door het asiel, een demonstratie met
speurhonden en vragenstellen aan een
dierenarts. Aan alle drie de onderdelen
namen de ongeveer 30 kinderen vol enthousiasme deel.

Martin Lipsius vertelt over zijn speurhonden

niets anders dan stokstijf voor de ‘verdachte’ gaan zitten
totdat Martin hem of haar afleidt met een speelgoedje. De
kinderen vonden het prachtig!

‘Ik heb poesen gesien!’

“Het lijkt misschien niet veel, 30 kinderen, ook als je weet
dat Kids for Animals in onze regio meer dan 500 leden heeft.
Maar stel dat er 60 waren gekomen, waar hadden we ze
allemaal moeten laten?”, aldus Hanneke Hulst. Inderdaad,

Hallo poes! | Fotografie: Jolanda Meier-Koning

Tot slot beantwoordde dierenarts Floor
Stembert, van Dier Medisch Centrum Velserbroek, vragen
van de kinderen over dieren en over haar werk, opleiding en
praktijk. De kinderen vuren de ene vraag na de andere op
haar af, eenvoudige vragen als “Wat mag een konijn eten?”
of “Hoe oud wordt een paard?”, wat ingewikkelder vragen
als “Hoe kan je een dier minder bang maken?” of “Waarom
slapen katten zoveel?” tot zelfs een existentiële kwestie als
“Hoe is het eerste dier ooit op aarde gekomen?”. Floor redde
zich eruit door te vertellen dat het begon met een héél klein
diertje waar steeds grotere dieren uit voortgekomen zijn.
Gelukkig had de vragenstelster niet door dat haar vraag
daarmee niet echt beantwoord is…
Het werd al met al een zeer geslaagde en educatieve zondagmiddag. Meer informatie over Kids for Animals is te vinden
op http://kfahaarlem.dierenbescherming.nl.

Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
In Castricum zijn nieuwe vuilniswagens met een zijlader
ingezet. De bewoners dienen hun rolcontainers vóór 07.30
uur op zogenaamde clusterplaatsen bij elkaar te zetten, 30
cm oftewel één stoeptegel van de straatkant. (Dus geen 31 of
29 cm, hè, pas op!!) Parkeren bij clusterplaatsen is op ophaaldagen verboden. De medewerkers van gemeentereiniging
zijn blij met de bewoners die zich netjes aan de voorschriften
houden, maar helaas is dat nog niet iedereen. Er zijn gevallen
bekend waarbij de container wel 45 cm van de stoeprand
werd gezet!! Desondanks worden ook die containers geleegd.
+++ Wist u dat ze in Egmond aan Zee een eigen dialect hebben, ‘Derpers’ geheten? Sven Kohnen, een Duitse student uit
Münster, wel: hij ging altijd met zijn ouders op vakantie naar
Egmond aan Zee en wist daarom van het bestaan van het dialect af. Vorig jaar heeft hij een afstudeerscriptie geschreven
over dialecten en dialectverlies in Nederland, met name het
‘Derpers’. Inmiddels is hij met vlag en wimpel geslaagd en
heeft hij vorige week het lijvige boekwerk aangeboden aan
het Museum van Egmond. +++ In Rijnsburg worden door
de gemeente ook komend jaar weer particuliere beveiligers
op mountaibikes ingezet om de nachtrust te bewaren. Ze
fietsen wekelijks in de nacht van zaterdag op zondag door
het centrum van Rijnsburg. Zo voorkomen ze dat jongeren
die in Noordwijk zijn wezen stappen, overlast veroorzaken.
Sinds de ‘bikers’ in 2010 werden ingezet is de onrust sterk afgenomen. Ideetje
voor ons wellicht?
+++ De bouw van
een houtmolen in
Schagen is door de
provincie NoordHolland tegengehouden omdat de
geplande locatie,
nabij natuurgebied de Schager Wiel, een beschermde status heeft. Waarom heeft de horizon van de Noordzee eigenlijk geen beschermde status? En waar is de provincie als je
haar nodig hebt omdat er een heel windmolenpark wordt
neergezet? Zijn de economische belangen hier misschien te
groot? Ik dwaal af, sorry. +++ De hele toeristische sector in
Noordwijk en Katwijk staat op zijn kop omdat de Delfweg
in Noordwijkerhout volledig is afgesloten. Niet alleen veel
hotels in de kuststreek maar ook de Keukenhof worden
hierdoor getroffen. De directeur van de Keukenhof zegt er
buikpijn van te hebben omdat eenderde van zijn bezoekers
via deze route komt. Wat een bollenstreek! +++ Nog een
berichtje uit Egmond aan Zee: Er is een zoektocht gestart
naar de rechthebbenden van graven op de gemeentelijke
begraafplaats. Van een groot aantal graven uit de 20e eeuw
zijn die onbekend. Van graven waarvan de rechthebbenden
niet binnen een jaar gevonden worden, vervallen de rechten
aan de gemeente, die de desbetreffende graven vervolgens
mag ruimen. Je moet er toch niet aan denken dat decennia na je dood de rechten op je overblijfselen vervallen aan
gemeenteambtenaren? Wat een triestigheid. Puntje in het
voordeel van cremeren! +++
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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.

Mag ik kort reageren?
Ik ben het met Roy van Buuringen, de brievenschrijver van vorige week, eens dat mijn dubbelfunctie
van voorzitter OVZ en van Centrum-manager niet ideaal is. Daarom ben ik al een tijdje op zoek naar
een opvolger voor het voorzitterschap. Wellicht dat via deze oproep iemand zich geroepen voelt om
dit van mij over te nemen. Voor wat betreft het ondernemersfonds, hier spreekt de heer Jansen
over, kan ik zeggen dat dit fenomeen al in diverse ons omringende plaatsen met succes is ingevoerd.
Voornaamste doelstelling is om alle ondernemers mee te laten betalen aan zaken die meehelpen de
economie te versterken. Het onderzoek of het ook bij ons haalbaar is loopt nu.
Overigens mag men ook reageren via gertvankuijk@hotmail.com

jeu de boules
Snerttoernooi op jeu de boulesbaan
Jeu de Boulen gaat gewoon door in de winter. Bij gebrek aan
een binnenbaan, wordt er in weer en wind buiten gespeeld
op de banen aan de Thomsonstraat in Zandvoort Noord.

Gert van Kuijk

Ter informatie aan de Ondernemers Vereniging Zandvoort
Zomaar een bericht van een Bloemendaler die al jaren regelmatig Zandvoort bezoekt. Ik maak me zorgen,
en met mij meerderen, over het parkeerbeleid aldaar. In de zomer kunnen wij begrip hebben voor het betalen
van parkeergeld op de boulevard. Een dagje naar zee is leuk en mag wel wat kosten. In de winterperiode kon
men vrij parkeren op de boulevard, was zelden druk dus altijd plaats. Maar nu is het afgelopen er moet flink
betaald worden voor een bezoekje aan het winterstrand. In dit jaargetijde is even naar Zandvoort-strand
en daarna even naar het dorp voor een warme chocolademelk een erg aantrekkelijk gebeuren. Maar NU
kan je wel even op de boulevard staan kijken maar een dorpsbezoek is er niet meer bij. Het koffiegeld ben
je kwijt aan de parkeermeter. Voor de permanente strandtenten geldt hetzelfde. Je kan je geld maar een
keer uitgeven heb ik wel eens gelezen. Dus niet de moeite nemen om naar Zandvoort te gaan, te winkelen en
wat te drinken. Tel maar eens op wat je al kwijt bent zonder het dorp bezocht te hebben! Het winkelbestand
en de horeca zullen het moeilijk krijgen onder dit parkeergeweld.
Wat wij doen is… de grote boodschappen halen bij Dirk van de Broek met zijn goedkoop parkeertarief voor
klanten en daarna NIET meer het dorp in maar langs de boulevard weer terug. En dan hebben wij het nog niet
eens over de extra parkeerkosten voor het uitlaten van de hond waarvoor de hondenbelasting al is betaald.
Wij zijn zomers ook ‘toeristen’, met alle ongemak van dien maar buiten het seizoen zijn wij graag geziene
klanten. Hoe lang nog? Maak Zandvoort weer aantrekkelijk voor en bezoekje aan strand, de permanente
strandtenten en het dorp. Alles is in HUIS maar met dit systeem blijven velen THUIS.

A.C. Stamer

Kopje snert tussen de wedstrijden door

Afgelopen zondag werd
de eerste editie van het
Snerttoernooi gespeeld. De
26 deelnemers speelden elk
drie partijen en genoten
tussendoor van overheerlijke, zelfgemaakte erwtensoep. De 1e prijs was voor
jeugdlid Alex Dorsman, die
Henk van Koningsbruggen
en opa Johan Dorsman achter zich liet op een 2e en 3e
plek. Zeer toepasselijk waren de prijzen: erwtensoeppakketten.

biljart
Spannend weekend voor biljarters
Vrijdag- en zaterdagmiddag om 17.00 uur starten de eerste
voorrondes van het koppeltoernooi ‘15-over-rood’ bij Laurel

& Hardy in de Haltestraat. Maar liefst 32 enthousiaste spelers spelen in koppels de belangrijke voorrondes om zich

uiteindelijk te kunnen plaatsen in de finales van zondag.
Zondag wordt om 14.00 uur gestart.
In totaal worden de eerste
twee dagen maar liefst vier
poules gespeeld waarin vier
koppels het steeds tegen
elkaar moeten opnemen.

Alleen winnen is natuurlijk
de allerbeste optie om in de
latere finales mee te kunnen
doen. Zondagmiddag wordt
al om 14.00 uur gestart met

de belangrijke winnaars- en
verliezersronde van waaruit
ten slotte deelnemers zich definitief kunnen plaatsen voor
deelname aan de kwart-, halve
en de laatste finale. Zeker zullen er interessante partijen te
zien zijn want de ingeschreven
deelnemers zijn vaak geroutineerde en ervaren biljarters.
Een leuk kijkspel voor iedereen
die de biljartsport een goed
hart toedraagt.

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 F1

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
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voetbal

zaalhockey - dames

SV Zandvoort kleineert tegenstander
Een eerste wedstrijd na de winterstop kan niet beter eindi-

op te ‘vreten’ en altijd was
er steun en rugdekking,
werkelijk een genot om
naar te kijken!

mouwen op te stropen en
‘er voor te gaan’, ondanks
de wind in het gezicht. Bij
het tweede doelpunt kreeg
SV Zandvoort hulp van een
verdediger van TOB die uit
een onoverzichtelijk situatie zijn eigen doelman
versloeg. Niet veel later was
verdediger Bas Lemmens in
staat om een voorzet van
Michael Kuijl tot doelpunt
te verheffen. Hij kon net
aan met zijn tenen bij de
bal komen maar die rolde
toch, tergend langzaam,
over de doellijn. Het vierde
doelpunt, vijf minuten voor
rust, kwam op naam van
Nigel Berg. Onnavolgbaar
slalomde hij door de TOBverdediging om de keeper
luttele seconden later het
nakijken te geven.

Al in de 8e minuut kwam
Zandvoort, tegen een zeer
straffe wind in, op voorsprong. Timo de Reus wist
vanaf de linker flank zijn
directe tegenstander zijn
hielen te laten zien en uit
een bijna onmogelijke hoek
wist hij te scoren. Het zou
een voorbode zijn om de

Ook na rust speelde Zand
voort, nu met een aantrekkende wind in de rug,
vooral op de helft van TOB.
Het vijfde doelpunt kwam
opnieuw op naam van
Berg. Op de voor hem typerende wijze liet hij een
aantal verdedigers in zijn
schijnbewegingen trap-

gen dan die van afgelopen zaterdag. Na twee keer 45 minuten was SV Zandvoort erin geslaagd om een ‘Zevenklap-

per’ te produceren en de tegenstander, de Amsterdamse
hekkensluiter TOB, ‘op nul te houden’, 7-0.

Nigel Berg is niet te stoppen

Door diverse blessures
was het oefenmeesterduo
Sander Hittinger en Jan v.d.
Leden, hoofdtrainer Pieter
Keur was op vakantie, gedwongen om een heel
jong team de wei in te sturen. Of het aan een vooraf
gehouden ‘peptalk’ lag of
niet, de Zandvoortse supporters hebben zelden of
nooit zo een gemotiveerd
SV Zandvoort-elftal gezien.
Iedereen was bereid om bij
wijze van spreken het gras

pen, inclusief de keeper van
TOB. Bij het zesde doelpunt
kwam Maurice Moll net te
kort om de bal het beslissende tikje te geven. Dat
deed een Amsterdamse
verdediger voor hem. Maar
de laatste Zandvoortse goal
kwam wel degelijk van de
‘slof’ van ‘Molly’. Vanaf de
zestienmeterlijn prikte hij
de bal met een droog schot
stijf in de linker bovenhoek,
zodoende zorgend voor de
eindstand. “Wat een schitterende wedstrijd hebben
we gespeeld. Ik was echt
trots op dit jonge team.
Als we zo doorgaan, komt
het helemaal goed”, zei
een stralende Hittinger na
afloop.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort uit tegen
Aalsm eer dat afgelopen
zaterdag met 1-1 gelijk
speelde bij Hellas Sport.
Overige uitslagen 2e klasse
A: AFC – WV-HEDW: 2-1; ZOB
– Monnickendam: 0-3 en
Overbos – Amstelveen: 3-2.
De wedstrijden AMVJ – BOL
en Opperdoes – Castricum
werden beide afgelast.

handbal
Winst door ijzersterke tweede helft
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een

uiterst merkwaardige wedstrijd gespeeld. Na een ruststand van 2-7 en het optrekken van de strijdwolken na de

tweede helft, stond de teller in de Korver Sporthal op 11-10!
Een zeer merkwaardige wedstrijd derhalve.

Sprongschot van Lucia v.d. Drift

Niemand van de Zandvoort
se supporters geloofde er na
de eerste 30 minuten nog
in. Zandvoort kon tegen het
derde team van Vriendschap/
TOB geen vuist maken. Een 2-7
achterstand, die vooral werd
opgebouwd door mislukte
schoten en slap verdedigen,
loop je niet zomaar in. Toch
hield Zandvoort-coach Sven
Heller geloof in zijn team.
Zijn toespraak gedurende de
rust moet zeer inspirerend geweest zijn want tien minuten
later had Zandvoort de aansluiting met de Amsterdamse
dames weer gevonden. En
Zandvoort ging door.
Met nog een tiental minuten

te gaan was de score in evenwicht, 9-9. Na een spannende
eindspurt, kwam Zandvoort
door een doelpunt in de laatste minuut als winnaar uit de
bus. Coach Heller was na afloop trots op zijn team: “Het
was wel even schrikken na de
eerste helft, maar ze hebben
zich heel goed hersteld. Ik wist
niet wat ik meemaakte, wat
een mentaliteit zit er in ons
team.” Scores ZSC: Lucia v.d.
Drift 4; Naomi Kaspers 3 en
zowel Martina Balk als Laura
Koning ieder 2 doelpunten.
Komende week speelt ZSC in
de Korver Sporthal. Om 12.20
uur zijn dan de dames van
Westside 5 te gast.

Minimaal verlies
voor hockeydames

De zaalhockey dames van de Zandvoortsche Hockeyclub
(ZHC) moesten het afgelopen zondag in de knusse Spaarndamse sporthal ‘Het Dorpshuis’ opnemen tegen de recent

opgerichte hockeyclub Spaarndam. De gastvouwen begonnen wat sterker, maar al snel nam Zandvoort het initiatief
over, alleen gescoord werd er helaas niet.

Het dames zaalteam van ZHC

Tot de pauze bleef de voor
zaalhockey ongebruikelijke
stand van 0-0 op het scorebord staan. “Twee ballen op
de paal, wel mooi maar die
tellen toch echt niet”, aldus
coach Cees van Deursen.
Na de rust hetzelfde beeld:
een sterker Zandvoort
maar geen doelpunten. In
een van de weinige uitvalletjes van Spaarndam kreeg
Zandvoort tot overmaat
van ramp ook nog eens een
doelpunt tegen. “Zandvoort
stopte nog maar wat meer
energie in het spel, maar
alleen de doelpalen wer-

den regelmatig stevig uitgetest en in orde bevonden. En net als het team
van Spaarndam bleven ook
de doelen recht overeind
staan”, aldus Van Deursen.
Het ‘alles of niets’-spel in
de laatste minuten leverde
spannende taferelen voor
het Spaarndamse doel op,
maar de Zandvoortse dames kregen de bal niet over
de doellijn.
Komende zondag spelen de
ZHC heren in de zaal, 5 februari kan het damesteam
revanche op zichzelf nemen.

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
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Salon
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
Eetcafé Lido

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Installatiebedrijf Ton Bakker
La Bonbonnière
Pluspunt
Sea Optiek
Stichting Nieuwjaarsconcert
Top Thuiszorg
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
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Actueel
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11

‘Het hek’ blijft
de aandacht
trekken

2012

Ook voordelig
winkelen in uw
eigen woonplaats?
Gebruik dan de
ZandvoortPas
Zie pagina 12&13

Cultuur

Liftproblemen

‘De bewoners
krijgen er het
heen en weer van’

Toen

Sport

23

Een dramatisch
ongeluk met
Redboot in 1937

Zandvoorters rijden
alternatieve
Elfstedentocht

Ergernissen over aanhoudende
liftstoringen nemen toe

Er komt weer
een ijsbaan

Vorige week nog berichtte de Zandvoortse Courant over het feit dat de lift in flatge

Door de weersvooruitzichten heeft de gemeente beslo

bouw ‘de Helm’ het eindelijk weer deed na bezoek van opgeroepen lifttechnici. Afgelo
pen zaterdag was het echter weer raak en moest een dame met rollator door de Zand
voortse ladderwagen op de juiste etage worden getakeld om weer thuis te kunnen
komen. Ook maandagavond bleek de lift nog altijd buiten gebruik.
heid. En als de problemen
dan blijkbaar pas na dagen
kunnen worden opgelost,
ervaren veel bewoners dat
als een duidelijke misser
van de woonstichting, die
zich veel actiever dient op
te stellen.

AUTOSCHADE SERVICE

De Mannetjes

14

Theatergroep
zorgt voor
veel gelach

RECO

Het verhaal kennen
achter uw vermogen.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

Zie onze advertentie op de achterpagina

De ladderwagen werd ingezet om een bewoonster thuis te brengen

Voorts ontving de Zand
voortse Courant op maan
dag nog een melding dat de
lift in de Flemingstraat, in de
seniorenflat nota bene, te
genover het parkeerterrein
van het winkelcentrum in
Nieuw Noord, al sinds vrij
dag alle diensten weigert.
Het is begrijpelijk dat liften
van rond de veertig jaar oud
wel eens stuk kunnen gaan.
Er zijn er in Zandvoort ech
ter genoeg die tot ieders
tevredenheid probleemloos
blijven functioneren. Maar
de aanhoudende storingen
in die flats geven de vele
bewoners die niet zo snel

en makkelijk uit de voeten
kunnen toch een zeer onbe
hagelijk gevoel van onveilig

Dat de problemen nu eens
snel en goed moet worden
aangepakt lijkt voor ieder
een logisch. Een handte
keningenactie in een flat
is inmiddels opgestart om
daarmee te proberen de
verantwoordelijke woon
stichting de Key tot snelle,
daadkrachtige en oplos
sende acties over te halen.
We kunnen nu gelukkig
nog steeds rekenen op onze
snelle ladderwagen als red
der in de allerhoogste nood.

ten om vergunning voor een ijsbaan in het centrum af te

geven. De komende week zal het zeker nog vriezen en,
met in het achterhoofd het succes van de kunstijsbaan
op het Raadhuisplein, wil de gemeente opnieuw de Zand
voortse schaatsers ter wille zijn.

Woensdagochtend lag het folie klaar om ondergespoten te worden

De baan moet komen op
de plek waar het Gemeen
schapshuis heeft gestaan.
Op het moment van schrijven
werd er plastic folie op het
terrein gelegd. De brandweer,
die dinsdag niet in de gele
genheid was om het terrein
onder water te zetten, gaat
in ieder geval helpen. De ijs
meester die het een en ander
zal begeleiden, is deze keer
niet Leo Miezenbeek maar
Jules Fransen, de organisator
van het grandioze ‘Disco on
Ice’ feestje op de kunstijsbaan.

Fransen moest dinsdagavond
zelf, in de ijzig koude wind, het
folie aanleggen waarna de
brandweer zal proberen het,
in lagen, onder water te zet
ten. Het ijs zal tot 20.00 uur
worden verlicht en er komt
een ‘koek en zopie’ tent, ver
zorgd door Sheila’s Broodjes
van het Gasthuisplein.
Naar verwachting van de
brandweer zou er in de loop
van het weekend opnieuw in
het centrum van Zandvoort
geschaatst kunnen worden.

Afvalwijzer niet ontvangen?
Haal 'm op bij de bieb, Remise,
Pluspunt of gemeentehuis!
Gemeente Zandvoort

Deze mededeling hangt er vaker wel dan niet

1

familieberichten
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 moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Pieternella Allis - Drommel
Nel
sinds 1991 weduwe van Aart Allis
3 november 1930

waterstanden

in memoriam

29 januari 2012

5-2-2009

5-2-2012

Lieve Ien,
Soms lijkt het gisteren, soms verder weg
Maar jij bent altijd dichtbij
				

Erik en Janett
Joyce, Daphne
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
Zorgbalans Thuiszorg Zandvoort en mevrouw C. van Duyn
voor de zorgzame begeleiding van onze moeder.
Onze moeder is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. Er is gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 3 februari van
12.30 tot 13.15 uur.
Aansluitend vindt de begrafenisplechtigheid plaats in de naastgelegen
aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort, waarna wij
haar in het familiegraf ter ruste leggen.

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

dj alex-cruz
& dj lucha
taste it!

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl T. 023 - 5715707

04 februari 2012

Nooit meer jij
Wat overblijft is de herinnering
aan liefde, zo warm en zuiver
tussen jou en mij.
Roos
Met dank aan alle familie-vrienden-kennissen
die er toen waren en nu nog zijn.

04 februari 2011

04 februari 2012

Jeroen de Haan

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van de
begraafplaats.

dankbetuiging

met

Tom

Jeroen

Hans en Ingrid

zaterdag 4 februari 2012
vanaf 19.00 uur, entree gratis

let’s Go Dancing!

04 februari 2011

André en Marian
Florian, Rosalie

b e a c h pa r t y

Het gemis zal altijd blijven
De lege plek, het doet zo’n pijn.
In gedachte en in ons hart
zal jij altijd bij ons zijn.
Fleur, Dirk, Fabiënne, Dylan
Nicole, Ronald, Timo

feb
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04.25
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22.04
22.54
23.24
12.13
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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

Harry Vosse
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Susan Vosse
Kinderen en kleinkinderen

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Zandvoort, februari 2012

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

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

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

e nt e e r t
s
e
r
pSinger songwriters

Mathijs Leeuwis
&
Simon Keats

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

UIT VA ART VERZORGING

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl
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Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in 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

r

Zaterdag 11 februari 2012
aanvang 20.00 uur
Coming up: 18 februari
Laurel & Hardy winter BBQ

februari
3 Talent of the Voice XL - Talentenjacht, finale.
Grand café XL, aanvang 21.00 uur

3 Jamsessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
4 Beach Party - Club Nautique, aanvang 19.00 uur
4 Dansavond - Dansschool Rob Dolderman.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

5 Jazz in Zandvoort - Gast: Francesca Tandoi.
Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

5 De 4 uur van Zandvoort - 3e race in de

wintercompetitie (WEK). Circuit Park Zandvoort

10 Pub Quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
10 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

Cinema Nostalgie
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand staan de deu
ren van Circus Zandvoort gastvrij open voor Cinema Nos

talgie. Eens per maand wordt in de bioscoop een film ver
toond uit vervlogen tijden.

Komende dinsdag 7 februari
wordt voor iedereen en spe
ciaal voor senioren de film
‘To catch a thief’ uit 1955
gedraaid. In de hoofdrollen
Cary Grant, Grace Kelly en
John Williams. De ontvangst
is vanaf 13.00 uur (aanvang
film 13.30 uur) met koffie/
thee en cake. Ko en Joke
Luijkx zijn aanwezig om, in
dien gewenst, te helpen bij
de lift en/of naar de stoel.

Cinema Nostalgie is een
g e za m e n l i j k i n i t i at i e f
van Stichting Kunstcircus
Zandvoort en Stichting
Pluspunt . Kaarten kos
ten € 6,- incl. koffie/thee,
te koop bij de kassa van
Circus Zandvoort. Voor een
euro extra wordt men op
gehaald en thuisgebracht
door de Belbus. In dat geval
dient men te reserveren bij
Pluspunt, tel. 5717373.

Gemeente stopt
met Digipanel
De gemeente Zandvoort is gestopt met het Digipanel, een
enquête mogelijkheid om de meningen van Zandvoorters
te peilen.

Na een periode van bijna zes
jaar stopt de gemeente met
het online enquêteren via het
Digipanel. Zandvoort wil de
interactie met burgers vergro
ten en heeft de afgelopen ja

ren onder meer het Digipanel
daarvoor ingezet. De komende
tijd gaat Zandvoort zich ver
diepen in de mogelijkheden
die de social media bieden
voor interactie met burgers.

Hekken voor zijstraten Haltestraat
Een meerderheid van de aanwezigen op de bijeenkomst

over het wel of niet afsluiten van de zijstraten van de
Haltestraat was voor het plaatsen van hekken op drukke
stapavonden. Echter Slager Vreeburg uit de Haltestraat

zette de toon door te stellen dat er geen overlast is in
zijn straat.

“Ik woon en werk er nu al
66 jaar, maar het is nu veel
rustiger dan in mijn jeugd.
Dat er af en toe een vecht
partij is, nou dat hoort er nu
eenmaal bij, dat voorkom je
niet met hekken. Het enige
wat helpt is meer politie
op straat om onruststokers
meteen op hun gedrag aan
te spreken.” Maar dat is nu
net het probleem: er zijn
in een doorsnee weekend
slecht vier agenten om de
boel rustig te houden. “Meer
agenten krijgen we niet van
de regio, alleen in de zomer,
dan worden het er zes, zo liet
burgemeester Niek Meijer
stellig weten.
Vreeburg mag dan geen
overlast in zijn straat waar

nemen, bewoners van ver
schillende zijstraten, zo
als de Schoolstraat en de
Rozenobelstraat (tussen de
Klikspaan en de vroegere
Gezellig) hebben wel dege
lijk veel problemen met late
stappers die urineren, kotsen
en dealen in hun straten.
Daar hebben de hekken,
die afgelopen zomer ille
gaal door bewoners waren
geplaatst, wel degelijk de
overlast teruggebracht. Een
proef van Bas Lemmens van
de Chin Chin in de Willem
straat bewijst ook dat afslui
ting werkt, zeker in combina
tie met een ‘susser’ (iemand
die klanten voor de zaak er
op wijzen dat ze niet te veel
herrie moeten maken en
geen rare dingen moeten

Politiek verslag

doen). Overigens werken de
meeste horecaondernemers
goed samen, omdat de hele
horeca er bij gebaat is dat
er geen rottigheid in het
uitgaansgebied is.
Voorbeelden dus voor hoe
goed hekken kunnen wer
ken. Op grond daarvan ko
zen 11 van de 16 stemmers
er voor om de zijstraten
af te sluiten met hekken,
waarbij mobiele hekwerken
tijdelijk de voorkeur krijgen,
zolang het een proef is. Pas
als de hekken een definitief
karakter krijgen, dan is er be
hoefte aan vaste draaihek
ken, die wat fraaier ogen.
Dat de horeca de hekken
moeten bedienen, daar was
in de warme Blauwe Tram
een duidelijke voorkeur voor.
Met deze keus van de be
trokkenen gaat het college
aan de slag om het binnen
zes weken aan de raad voor
te leggen. Wordt er gekozen
voor een proef, dan volstaat
een collegebesluit.

Raadsvergadering Debat en Besluit, d.d. 25 jan.

Raad besluit bestemmingsplan
Middenboulevard te repareren
De gemeenteraad was het er over eens dat de aanpassing

en in het bestemmingsplan Middenboulevard, die moes

ten worden doorgevoerd omdat de Wet Ruimtelijke Orde

ning niet goed was gevolgd, gerepareerd moeten worden.
Dat betekent dat het college de bevoegdheid krijgt tot uit
werking en wijziging.

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
wilde dat het college die be
voegdheid uitoefent op basis
van raadsbesluiten. Andere
fracties twijfelden eraan of
dit een werkbare invulling
was. Michel Demmers (GBZ)
vond het het beste om alle
bevoegdheden maar naar
de provincie over te heve
len. “De Zandvoortse raad
heeft laten zien dat die niet
in staat is goede besluiten
te nemen”, vindt hij. Nico
Stammis (PvdA) vroeg zich
hardop af of Zandvoort nog
wel iets moet willen met dit

gebied. Jerry Kramer (VVD)
en ook anderen meenden dat
het misschien verstandiger is
om het gedeelte Palace-Van
Fenemaplein los te koppelen
van de rest van het plange
bied, omdat hier nog veel
denkwerk moet worden ver
richt om tot een invulling te
komen. Wethouder Belinda
Göransson gaat uit van een
integrale benadering, maar
sluit niet uit dat er toch ge
knipt wordt. Zij gaf aan dat
zij de opmerkingen uit de
raad meeneemt bij de vol
gende stappen op weg naar

de reparatie van het bestem
mingsplan.

Wet Werk en Bijstand

De aanpassing van een aantal
verordeningen op het gebied
van de Wet Werk en Bijstand
gaf een deel van de raad aan
leiding tot het uitspreken van
ongenoegens over de wetge
ving uit Den Haag. Vooral de
huishoudensinkomenstoets,
die bijstandsgezinnen met
werkende kinderen erop ach
teruit laat gaan, werd bekriti
seerd. De fracties van SZ, GBZ
en PvdA dienden een motie
in, waarin het college werd
opgeroepen het leed te ver
zachten. Wethouder Andor
Sandbergen, die wethou
der Toonen verving, zei dat
er vanuit Den Haag op toe
wordt gezien dat gemeenten
niet gaan compenseren.

column

Telefoongesprek
Dol waren ze er op, de klein
tjes van de peuterklas. Oude
telefoons waren zeer gewild.
En dan bedoel ik echt oude
telefoons. Met kiesschijf en
een hoorn. Meestal kreeg ik
ze van mensen die een an
dere telefoon aanschaften.
Of overgingen op een tele
foon zonder snoer. Ik heb
heel veel van die afgedankte
apparaten mee naar school
gesleept. Dan spreek ik wel
van jaaaaaren geleden.
Tegenwoordig kijken de peu
ters amper naar zo een antiek
geval. Haha. Ben je gek. Ze
herkennen die dingen amper.
Mobiele telefoons willen ze
hebben. Oude welteverstaan.
Ze paraderen er als goud
haantjes mee door de klas.
Vooral de oudere peuters
vechten erom. De mobiele
gesprekken zijn een afschil
dering van de werkelijkheid
thuis. “Nee. Ik heb vandaag
geen zin om te koken. Ik heb
er vandaag echt geen tijd
meer voor. Zullen we maar
uit eten gaan?” De prul staat
ijverig te strijken. Het mobiel
tje onder haar kin geklemd.
Zoals mama waarschijnlijk
ook doet. Een ander jochie
staat quasi nonchalant in
een pan te roeren. Ook met
een mobieltje tussen hoofd
en schouder geklemd. “Dan
kook ik wel vandaag”, hoor ik
hem zuchten.
Ook You Tube is bekend
bij de peuters. “Juf is even
weg”, zegt een jochie als ik
hem vraag waar (dochter)
juf Marja is. “Even naar de
'kompoeter'. Ze moest even
iets op 'Joe Poep' opzoeken.”
Hij kijkt me ernstig aan en
snapt niet waarom ik nou zo
vreselijk moet lachen. Ook de
twee stagiaires draaien zich
proestend om. Ondertussen
is 'het eten' in de poppen
hoek klaar. Ik krijg een heer
lijke pizza aangereikt. “En
opeten hoor!”, zegt de kook
vader streng.
Daarom ben ik nu nog
steeds één maal per
week in de peuterklas.
Om het lachen niet af
te leren!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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Dierenartsenpraktijk

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:

Hartelijk dank

Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende
belangstelling die ik heb ondervonden op mijn
afscheidsreceptie. Het was een groot feest.
Dank jullie allemaal ook voor alle
kaarten, bloemen en attenties.
Dierenarts Anneke Dekker

burgerlijke stand
21 januari - 27 januari 2012
Overleden:

Stevens, Grades Albert, oud 85 jaar
Molenaar geb. Weber, Johanna Jacoba, oud 90 jaar.
Hoogeveen, Arend, oud 71 jaar.
Hoeke geb. Meijs, Hubertina Adriana Maria, oud 89 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor Dick Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur prof. Bert Blans
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Onze heerlijke moorkop van € 1,95 voor € 1,65
en een heerlijk amandelbroodje
van € 1,70 voor € 1,40
uit eigen bakkerij
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

TIROLER STUBERL
Van 7 t/m 19 Februari
Een heerlijk 3 gangen Tiroler menu!

Tomaten- of Champignonsoep
❅❅❅
Weense Goulash
of
Zwiebelrostbraten
of
Gegrilde Zalmfilet
❅❅❅
Apfelstrudel of Dame Blanche
		
Slechts 18,50 Euro

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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Laurel & Hardy in de Haltestraat presenteert zaterdag 11
februari een tweetal topartiesten uit het Brabantse. Onder
de naam ‘Singer songwriters’ gaan Mathijs Leeuwis en Si
mon Keats vanaf 20.00 uur het publiek vermaken.
Simon Keats is een ‘songwri
ter’ uit Tilburg. Zijn repertoire
is gestoeld op eerlijke en pure
muziek, ontdaan van opsmuk
en versieringen. Hij is com
promisloos als het gaat om
de verdeeldheid, de corrup
tie en de onwetendheid in
de wereld, maar Keats is ook
diepzinnig in zijn verhalen die
soms mythische proporties
aannemen.
Mathijs Leeuwis, uit Waal
wijk, schrijft zijn liedjes het
liefste voor de open haard
op zijn metalen dobro gi
taar. Na het uitbrengen van
een Engelstalige debuut-cd
waarop hij probeerde terug
te grijpen naar de blues uit
de Mississippi delta, kwam
hij tot de conclusie dat hij niet
kon zingen over een rivier die

hij enkel kende uit liedjes en
verhalen. Wat hij wel kende
was het kanaal in Waalwijk,
waar hij opgroeide. Het zette
hem aan tot het schrijven
van Nederlandstalige lied
jes. Dit leidde tot zijn eerste
Nederlandstalige album 'Klei,
Stront en Zand', dat in 2009
uitkwam. In datzelfde jaar
won hij de publieksprijs van
de Grote Prijs van Nederland
en volgden lovende recensies
waarin zijn stijl vaak werd om
schreven als 'Brabantse blues'.
Deze twee sterren kunt u
dus gaan beluisteren in
café Laurel & Hardy in de
Haltestraat op 11 februari
vanaf 20.00 uur. Zorg dat u
op tijd bent want voor u het
weet is het café vol. De entree
is uiteraard gratis.

U kunt natuurlijk ook gewoon
een a la carte keuze maken!

Onbeperkt Surinaams

Tiroler Stuberl
Passage 28-30, 2042KV Zandvoort
Tel: 023-5718732 • www.tiroler-stuberl.nl

Onlangs is aan de boulevard Barnaart 10 eetcafé Lido open
gegaan. Met altijd een schitterend zicht op de zee, kunt u

hier genieten van een keur aan gerechten met als klapper:
iedere eerste vrijdag van de maand onbeperkt Surinaams
eten voor slechts € 10 per persoon.

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c • 2042 HK 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
Brederodestraat 158 - 2042 BM 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

Brabantse rasartiesten

Elke eerste vrijdag van de maand
onbeperkt Surinaams eten à € 10,- p.p.
Steeds wisselende gerechten o.a.
Kerrie kip - lamsvlees - ei - nasi - bami
7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur
Ook voor partijen, recepties en als trouwlocatie.
Info: 06-84 09 06 87
Eetcafé Lido, Boulevard Barnaart 10, 2041 JA Zandvoort

Eten met uitzicht op zee

Het onbeperkt Surinaams
eten is iedere keer weer an
ders. Zo kunt u kiezen uit ge
rechten met lamsvlees, nasi,
bami en ei. Maar ook een ge
recht als kip met kerrie zal re
gelmatig te bestellen zijn. De
kaart van Lido is zeer divers:
van goed belegde brood
jes, tosti’s en uitsmijters tot
een biefstuk (€ 8,50), mooie

schnitzel (€ 7,50)of 2 gebak
ken sliptongetjes (€ 11,50).
Eetcafé Lido, gevestigd in een
van de gezellige ronde res
taurants aan de boulevard
Barnaart, is ook een geschikte
locatie voor feesten, recepties
en als trouwlocatie.
Eetcafé Lido, boulevard Bar
naart 10, tel. 06-84090687.
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Met oog en oor
de badplaats door

Strandpachters mogen weer bouwen

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

Bizarre vertoning

Vanaf gisteren mogen de
seizoensgebonden strand
pachters weer hun paviljoens
opbouwen. Ieder jaar is dat
in Zandvoort vanaf 1 februari

het geval. Het shovelbedrijf
van de gebroeders Paap was
deze week al volop bezig om
het overtollige zand van de
taluds te schuiven zodat er

in snel tempo gebouwd kan
worden. Het voorjaar komt
er weer aan en daarna de zo
mer. Dat het een mooi seizoen
moge worden!

Omleiding wegens aanleg van Rotonde
Vanaf 8 februari tot aan Pasen 2012 is er een omleiding bij

de Tolweg. In deze periode wordt het laatste kwart aange
legd van de nieuwe rotonde op het kruispunt Zandvoort
selaan/Tolweg.

Tolweg tussen Haarlemmerstraat en Gerkestraat wordt tijdelijk afgesloten

Bewoners en weggebruikers
zullen van deze werkzaam
heden enige hinder onder
vinden. Het gedeelte tussen

de Zandvoortselaan en de dr.
C.A. Gerkestraat is in deze
periode afgesloten. Het ver
keer dat vanaf de Sophiaweg

of de Kostverlorenstraat
Zandvoort uitrijdt, rich
ting Bentveld, zal worden
omgeleid. Het verkeer dat
Zandvoort inrijdt zal weinig
hinder ondervinden. Voor
de fietsers en voetgangers
blijft het fietspad en het
voetpad aan de westzijde
van de Tolweg beschikbaar.
De omleidingsroutes zijn te
vinden op de website van de
gemeente onder het kopje
actueel/projecten. Het stre
ven is om de werkzaamhe
den voor het paasweekend
(7-9 aril) af te ronden. De
werkzaamheden hebben
ook invloed op de busrou
tes van het openbaar ver
voer. Op www.connexxion.
nl vindt u hier meer infor
matie over.

ZANDVOORT SCHOON!?
en vorst in de grond
Alle weervoorspellers hebben het over een langere periode met
vorst. Dit betekent dat we even niet met de waterslang aan de
gang kunnen om ramen af te spuiten, straatjes te schrobben en
zand en vuil kunnen wegspoelen. De veegwagens en de kolkenzuiger blijven om die reden ook noodgedwongen in de remise.
We blijven natuurlijk zwerfafval handmatig opruimen. Zo rapen
we samen Zandvoort Schoon!?

De peuters van het Kinder
dagverblijf Pippel oentje
lopen al jaren in het
unieke natuurgebied van
het Kostverlorenpark. Ze
rennen, klimmen, spelen
verstoppertje en zomers
wordt daar altijd een mooi
en gezellig feest gevierd.
De kinderen die alle hoek
jes en gaatjes van het park
kennen, ‘vonden’ opeens
iets raars. “Wat is dat juffie
Nel?” Voor juf Nel was er
weinig fantasie voor nodig
om de ‘deksel’ te vergelijken
met een grafzerk. Maar hoe
leg je dat aan peutertjes
uit? Een likje groene verf
had beter gestaan in dit
natuurgebied! Voor de peu
ters maakt het niet zoveel
uit, ze komen in het park
om te rennen.

68.615 kilo

Dat gewicht aan gedragen
kleding werd in 2011 door
Zandvoorters ingezameld
voor de stichting KICI. Het
geld dat KICI hiermee op
haalt gaat naar goede doe
len, zoals het Nederlandse
Rode Kruis. In 2011 doneer
de KICI in totaal meer dan
€ 1,3 miljoen aan goede
doelen. Dat is dankzij uw
oude kleding en schoenen,
die door KICI een tweede
leven krijgen.

Lekkerste gehaktbal
Gemeente Zandvoort

De altijd actieve club
Vrienden van Oomstee
heeft voor 26 februari aan
staande de wedstrijd ‘Wie
maakt de lekkerste gehakt

bal van Zandvoort?’ uit
geschreven. Iedereen
die mee wil doen kan
zich aan de bar inschrij
ven of via vriendenva
noomstee@hotmail.
com. De wedstrijd be
gint om 16.00 uur in
café Oomstee aan de
Zeestraat en het is de
bedoeling dat u 4 bal
len gehakt in de jus
aanlevert. Die worden door
een deskundige jury beoor
deeld op geur, kleur, smaak
en vorm. Uiteraard zullen er
weer ludieke prijzen worden
uitgedeeld. De titel ‘Beste
Gehaktballenmaker van
Zandvoort’ is er tevens aan
verbonden.

En de winnaars zijn!

Aan de oproep van de ge
meente ’maak een mooi
ontwerp voor de bankjes
aan de boulevard’ heeft
een aantal leuke inzendin
gen opgeleverd. De jury,
bestaande uit wethouder
Andor Sandbergen, Victor
Bol en Marianne Rebel, was
blij verrast door de creatieve
inzendingen. Uit de inge
diende ontwerpen zijn de
volgende winnaars gekozen:
Donna Corb ani, Mona
Meier-Adegeest, Hilly Jan
sen, Trudie Dütting-Abeelen
en Suzanne Lauwen-van
Scheers. Deze 5 dames
gaan binnenkort de witte
bankjes kleurrijk beschilde
ren. Als alles klopt worden
de bankjes onthuld tijdens
het weekend van de Circuit
Run. Weer een stukje kleurig
Zandvoort erbij.

Taizébijeenkomst

Op vrijdag 3 februari is in de
Agatha Kerk aan de Grote
Krocht een oecumenische
Taizéviering. De werkgroep
heeft voor deze bijeenkomst
de lezing uit Mattheus: 7-8,
14-15 gekozen met als thema
‘Laten we elkaar vergeven’.

Het is een lastig onder
werp want wie en wat ver
geef je en zit er diep in je
hart nog een kleine wrevel?
Vandaar is de openings
tekst: ‘Vergeven is soms
best moeilijk’. De liederen
bij het thema zijn speciaal
voor deze dienst uitge
zocht. Ook in deze viering
kunt u een kaarsje aanste
ken, is er een vredesgroet,
samenzang, gebed en een
korte stilte. De aanvang is
om 19.30 uur en het inzin
gen begint om 19.00 uur.
Na afloop van de dienst om
20.00 uur staat de koffie en
thee klaar.

Blauwe envelop

Voor het invullen van uw
belastingformulier kunt
u hulp vragen bij zowel
Pluspunt als bij ANBO
Zandvoort. Opgeleide vrij
willigers van beide organi
saties verzorgen de belas
tingaangifte voor inwoners
met een laag inkomen.
Aanmelding gaat via de
Plusdienst, tel. 5717373. De
ANBO-leden kunnen zich
aanmelden bij Sien Paap
op maandag, dinsdag of
woensdag tussen 10.00
en 12.00 uur, tel. 5715168.
Bij het invullen wordt even
eens gekeken of een kwijt
scheldingsverzoek Rijnland,
gemeentelijke heffingen,
huur- of zorgtoeslag of
een aanvraag ‘toeslag chro
nische zieken’ kan worden
aangevraagd. Daarentegen
regelt de ANBO Zandvoort
de aangiftes voor hun le
den vanaf 65 jaar en be
zoekt hen thuis indien: het
inkomen bestaat uit AOW
en eventueel aanvullend
pensioen; het inkomen als
alleenstaande lager is dan
€ 36.000 bruto per jaar en
voor gehuwden/samenwo
nenden niet hoger is dan
€ 52.000 bruto per jaar. De
kosten voor deze hulp be
dragen € 10.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Alarm:

Hét APK keurstation

Actie vanaf

donderdag 2 februari
t/m zondag 5 februari

Tijdelijke actie

APK KEURING

Compleet alarmsysteem

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

vanaf

€ 750,-



(excl. BTW)




Bel voor vrijblijvend advies

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

Uw vermogen omringen
met ervaring
Wat u met uw vermogen voor ogen heeft, is heel persoonlijk. Onze
vermogensmanagers helpen u uw ambities waar te maken.

Het verhaal kennen achter uw
vermogen. Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.
Rabobank Nederland en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn
aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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Poesta € 1,35
Saucijzenbroodje € 1,25
Broodje van de week: Broodje Gezond € 2,95
Koffie met een appelpunt € 2,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Heeft u alleen Kinderopvang nodig in de

schoolvakanties?

BSO de Boomhut biedt u de oplossing!
Wij kunnen u een dagcontract aanbieden zonder enige verdere verplichting.
Uw kind is welkom vanaf 08.00 uur en kan tot 18.30 uur blijven.
Wilt u informatie over vakantie, voor of naschoolse opvang, neem vast
een kijkje op onze vernieuwde website www.deboomhutzandvoort.nl,
of bel ons op onderstaand telefoonnummer.
Telefoon :
		
Email
:
Adres :

Rabobank Haarlem en Omstreken,
Vermogensmanagement: (023) 512 05 11.

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

Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Autobedrijf Zandvoort

2012

023-5740340
023-5740341
info@deboomhutzandvoort.nl
Flemingstraat 9, 2041 VW ZANDVOORT
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Er gloort toch weer nieuwe hoop voor de Watertoren
Sinds de Zandvoortse watertoren in de verkoop staat is de

discussie weer opgelaaid wat voor toekomst dit gezichts

bepalende gebouw (nog) heeft. De huidige eigenaren,
verenigd in Watertoren Zandvoort CV, hebben jarenlang

overleg met de gemeente gevoerd om het huidige gebouw
nieuw leven in te blazen. Tot nu toe zonder resultaat.

Een vuurboet als alternatief voor de watertoren

Mede-eigenaar Ko van de
Graaf: “Het begin was veel
belovend. De gemeente
heeft het gebouw aan ons
verkocht omdat zij af wilde
van de onderhoudsplicht die
haar door de rechter was op
gelegd. Ons was toegezegd
dat de gemeente bereid was
mee te werken aan ideeën
die leiden tot een tweede
leven voor de toren. Helaas
kwam daar in de praktijk
weinig van terecht. Al onze
plannen ten spijt. Ook het
laatste goede idee van een
prijsvraag, waarbij vijf ar
chitecten van de gemeente
en vijf architecten van ons
ontwerpen zouden presen
teren voor een nieuwe toren,
eindigde abrupt. Dit vonden
wij erg jammer.” Weer geen
oplossing voor de steeds ver
der aftakelende watertoren.

Slangenbezweerder

Een slangenkuil was er niets

bij… Van de Graaf: “Na 17 jaar
zijn wij moegestreden. Zo
dachten we er als eigena
ren allemaal over. Vandaar
dat we er nu van af willen.”
Maar nu wethouder Belinda
Göransson plotseling als
‘slangenbezweerder’ op
duikt en een opening lijkt
te bieden door mogelijke
plannen voor de watertoren
bespreekbaar te maken tij
dens een Rond Tafel bijeen
komst, op dinsdag 7 februari,
veren de huidige eigenaren
nu toch weer op en zijn ze
positief gestemd om mee te
denken aan een oplossing
om het stenen gevaarte als
een phoenix uit de as te la
ten herrijzen.

Vuurboet

Zo ook Ger Cense, de voor
malige voorzitter van Ge
nootschap Oud Zandvoort.
Hij ziet volop kansen voor
een verandering van de hui

Ontwerp geïnspireerd door de vooroorlogse watertoren

dige hopeloze situatie. “Als
de gemeente nu wil inzien
dat er met de huidige water
toren niets te beginnen valt
en de wil er is om mee te
werken aan iets anders, dan
kunnen we eindelijk bou
wen aan een zonnige toe
komst van dit unieke stukje
Zandvoort.” De vol historisch
besef zittende Cense tovert
tijdens een gesprek over de
watertoren plotseling een
alternatief voor de water
toren uit de hoge hoed: de
vuurboet! Dat was een vuur
toren, verlicht met echt vuur,
die als baken diende voor de
vissersschepen op zee. Die
stond vroeger ongeveer
op de plek van de huidige
watertoren. De voormalige
makelaar kwam op het idee
van deze historische toren
nu hij meewerkt aan het
project ‘Street Museum’ van
de provincie Noord-Holland,
waarbij een ‘app’ wordt ont
wikkeld voor smartphones
om cultureel erfgoed op
interactieve wijze levend te
maken. De app-gebruiker
krijgt dan historische beel
den te zien van de geschie
denis van een plek waar hij
zich bevindt.
Hierdoor geïnspireerd wil
Cense komende woensdag
tijdens de Ronde Tafel bij
eenkomst over de water
toren zijn vuurboet-idee
presenteren. “Het oor
spronkelijke gebouw was
weliswaar een stuk lager
en gedateerd, maar je kunt
er allerlei moderne varian
ten op los laten zo lang je de

Sheila’s Broodjes

oorsprong maar niet uit het
oog verliest. Ik geloof dat dit
voor Zandvoort een gewel
dige nieuwe trekpleister kan
worden waarbij een stukje
geschiedenis levend wordt
gemaakt”, aldus Cense.

Replica

Die vuurboet vindt Cense
beter dan het idee, dat ook
in Zandvoort leeft, om de
oude watertoren, die in de
Tweede Wereldoorlog door
de Duitsers werd neerge
haald, als replica op de plek
van de huidige watertoren
te laten terugkeren. “Op zich
is die oude watertoren wel
mooi, maar uit historisch
besef zeg ik: niet herbouwen
op de plaats van de huidige
toren”, reageert Cense.

Luchtkasteel

Komende dinsdag tijdens
de Ronde Tafel bijeenkomst
in het raadhuis moet blijken
in hoeverre de gemeente
bereid is om mee te wer
ken aan een opening om de
slangenkuil om te toveren
tot een luchtkasteel. Mocht
het zo positief uitvallen,
dan zou het wel eens kun
nen zijn dat de eigenaren
besluiten om de verkoop
van hun watertoren te stop
pen en constructief mee te
werken aan nieuwe plan
nen. Iedere Zandvoorter
die ook een idee heeft over
de toekomst van de water
toren kan dinsdag in het
gemeentehuis zijn zegje
komen doen! Aanvang 21.15
uur, entree via de trappen
op het Raadhuisplein.

Ontwerp van een gemoderniseerde watertoren

door Erna Meijer

Het is alweer een jaar geleden dat Sheila Truder en Ed
Hooijen de stap namen om een broodjeszaak te openen

op het Gasthuisplein. Benieuwd naar hoe het hun het af

gelopen jaar is vergaan, bezocht ik hun bijzonder gezellig
ingerichte zaak.

“Ik moet realistisch zijn, wij
hebben in Zandvoort een
slecht zomerseizoen gehad
met daardoor veel minder
toeristen, maar over het al
gemeen ben ik niet ontevre
den”, geeft Sheila direct aan.
“Wat grappig is, is dat wij
vanaf dag 1 ‘getorpedeerd’
zijn tot lunchroom, want
de meeste klanten komen
tussen 12.00 en 15.00 uur.
Hierdoor hebben wij een
leuke vaste klantenkring op
gebouwd met veel bouwvak
kers, die even snel een brood
je komen eten. Na 16.00 uur
kwamen er veel minder
mensen, waardoor wij al na
zes weken hebben besloten
een dagzaak te worden. Onze
openingstijden zijn nu van
07.30 uur tot 17.30 uur, maar
uiteraard gaan we van de
zomer weer langer open. Wij
moeten het echt hebben van
de mond-tot-mondreclame.
Als je een goed product hebt,
een mooie zaak en de klanten
vriendelijk te woord staat,
moet het toch gaan werken”,
zegt Sheila. Wat ook mee
speelt is dat Sheila’s Broodjes
toch iets uit de route ligt; het
plein is meestal leeg, maar in
de wandelgangen hebben
wij gehoord dat de bioscoop
in april weer open gaat.
Andere positieve ontwikke
lingen voor Sheila’s zaak zijn
onder meer de terrasvergun
ning voor drie tafels en 12
stoelen voor de ingang van
het Zandvoorts Museum, wat

meteen heel gezellig staat,
en de mogelijkheid tot inter
netten. Tegen betaling van
€ 2 per 30 minuten kan ge
bruik worden gemaakt van
de aanwezige computers.
Ook beschikt zij over Wifi, dat
gratis is, maar dan wordt wel
verwacht dat men een con
sumptie bestelt.
Uiteraard gaat het bij Sheila
om het ruime aanbod aan
ouderwets royaal belegde
broodjes (wit, bruin, hard
of zacht en stokbrood). Nu
de winter dan eindelijk in
aantocht is, is een lekker kop
erwtensoep met roggebrood
en katenspek ook niet te ver
smaden. Voor de liefhebbers
kan een tosti, uitsmijter, bief
stuk of saté met brood geser
veerd worden. Ook voor cate
ring buitenshuis kan gezorgd
worden. Vanaf heden voert
Sheila een klantenkaart in.
Voor elke besteding van
€ 5 krijgt u een stempel en bij
een volle kaart (10 stempels)
krijgt u gratis het broodje
van de week.
In de zaak treft u een steeds
wisselende expositie van
kunstenaars aan, wat extra
sfeer verhogend is uiteraard.
Beschikt u over talent, neem
dan contact op met Sheila
want u bent van harte wel
kom om bij haar te exposeren.
Sheila’s Broodjes, Gasthuis
plein 9, tel. 023-7433706. www.
sheilasbroodjes-internet.nl
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‘Het hek’ blijft alle aandacht naar zich toe trekken
Vorige week woensdag was er tijdens de gemeenteraadsvergadering Debat één onder

werp dat de meeste aandacht kreeg: ‘het hek’ in Bentveld. Het kunstwerk in Bentveld
stond op de agenda vanwege een interpellatieverzoek van de VVD.

Het college heeft in haar
verklaring van 28 december
al aangegeven dat zij, als
deze duiding bij de aanvraag
bekend was geweest, geen
medewerking zou hebben
verleend aan de gevraagde
vergunning of ontheffing.”

Twee lijnen ingezet

Oprijlaan met aan het einde een nieuwe heg

Daarin stond een flink aantal
vragen over het proces van
vergunningverlening en de
manier waarop het college
gereageerd heeft op de on
rust die het hek heeft veroor
zaakt. Fractievoorzitter Ellen
Verheij: “Wij zijn niet alleen
raadsleden, maar ook bur
gers. Wij hebben dezelfde
mate van gekwetstheid ge
voeld.” De portefeuillehou
ders benadrukten dat zij de
situatie in het begin hebben
onderschat. “En daar balen
wij van”, aldus burgemeester
Niek Meijer.

Uitleg college

Meijer en wethouder Belinda
Göransson lichtten op ver
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zoek van de VVD de ver
gunningverlening toe. De
raadsleden en mensen op
de tribune kregen een teke
ning, die liet zien welk ont
werp de opdrachtgever heeft
ingediend in 2010. De relatie
met concentratiekampen
werd door de welstandscom
missie, de betrokken ambte
naren en het college destijds
niet gelegd. “De aanvraag
bestond uit twee schoorste
nen die sinds de opkomst
van de industrialisatie, 200
jaar geleden, op veel plek
ken gestaan hadden kun
nen hebben. Het gevlochten
staaldraad bevat volgens de
tekeningen geen stekels en
is dus niet herkend of be

noemd als prikkeldraad. Bij
de aanvraag is ook niet aan
gegeven wat de eventuele
symboliek achter het kunst
werk zou zijn”, zei Göransson.

Geen misleiding

De wethouder ging ook in
op de vraag of de gemeente
misleid is bij de aanvraag.
Als de opdrachtgever wist
dat er een associatie was
met concentratiekamp
Buchenwald, dan zou er vol
gens Göransson inderdaad
sprake zijn geweest van
misleiding: “Wij hebben van
de opdrachtgever begrepen
dat dit wat hem betreft niet
het geval is en dat hij die op
dracht niet heeft gegeven.

Meijer zei dat de portefeuil
lehouders de situatie in het
begin hebben onderschat.
“En daar balen wij van. Wij
hadden meer rust moeten
nemen voor een reactie
en meer rekening moeten
houden met de gevoelens
van betrokkenen. Het colle
ge houdt vast aan de twee
lijnen die zijn ingezet sinds
het begin. De eerste is een
verkenning van de mogelijk
heid om met mediation een
oplossing te vinden”, aldus
Meijer. De omwonenden en
de aanvrager zijn hiervoor
benaderd. Meijer: “De twee
de lijn is de juridische lijn in
die zin dat onderzoek wordt
gedaan naar de mogelijk
heden om de verleende ver
gunning met ontheffing in
te trekken en daartoe al een
besluit voor te bereiden.”

Beeldvorming

Kritiek was er van een aan
tal raadsleden over de in
formatie door het college.
Nico Stammis (PvdA) ging
in op de negatieve beeld
vorming in de media. Door
de termen ‘Nazihek’ en

‘Buchenwaldhek’, leek het
alsof de opdrachtgever en
ontwerpers nazisympathie
ën zouden kunnen hebben.
“Je moet mensen ook be
schermen tegen een hetze”,
aldus de sociaaldemocraat.
Toch adviseerde ook hij het
college om de vergunning
in te trekken als dit juridisch
kan. Michel Demmers (GBZ)
en Gijs de Roode (CDA) stel
den ook dat het college een
inspanningsverplichting
heeft om het hek tegen te
houden. “De duiding krij
gen we er nooit van ons le
ven meer af”, concludeerde
Demmers. Bruno Bouberg
Wilson (OPZ) betoogde ook
dat het nu niet meer uit
maakt of de symboliek van
het hek bij de aanvraag be
kend was. Ook een soort
gelijk, aangepast ontwerp
moet volgens hem “vanwe
ge de inmiddels opgeroepen
emoties niet gebouwd wor
den.” Hij en andere raadsle
den riepen op tot een kort
juridisch traject. Bouberg
Wilson adviseerde het col
lege om uit te zoeken of
de vergunning niet ten on
rechte verleend is, omdat de
duiding pas achteraf bekend
was. Verheij benadrukte dat
het interpellatieverzoek voor
haar partij het beste instru
ment leek om het onder
werp te bespreken en dat
veel zaken nu verduidelijkt
zijn. “We gaan ervan uit dat
u met zorgvuldigheid en be

kwaamheid verder gaat met
dit dossier,” zei de liberale
fractievoorzitter.

Reactie opdrachtgever

Pogingen om de heer Bakker,
eigenaar van landgoed
Groot Bentveld en opdracht
gever voor het ‘kunstwerk’,
te bereiken voor een reactie
zijn helaas mislukt. In een
brief aan het college geeft
Bakker aan dat hij het zin
vol vindt om een traject met
een mediator in te gaan. Hij
noemt zelf het CIDI als een
zinvolle mogelijkheid. Echter
volgens hem willen de be
woners van de Taxuslaan
niet van een mediator we
ten. Als de gemeente de
vergunning wil intrekken
en niet voor bemiddeling
kan zorgen, gaat Bakker toch
bouwen. Hij stelt zich op het
standpunt dat de gunning
tot twee keer toe groen licht
heeft gekregen, ook van de
welstandscommissie. Een
ander punt dat Bakker aan
voerde was het niet door
sturen van zijn brief naar de
raad. In een e-mail aan alle
raadsleden heeft hij dat zelf
alsnog gedaan.
Naar verluid heeft burge
meester Niek Meijer in het
afgelopen weekend nog
contact gehad met de frac
tievoorzitters uit de raad
over deze materie. Wat dat
opgeleverd heeft is voorals
nog niet bekend.

Cursus typevaardigheid voor kinderen
en volwassenen bij Pluspunt
Van een typevaardigheiddiploma heb je je leven lang ple
zier. Daar kan je dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Daar
om start Pluspunt begin maart, direct na de voorjaarsvakan
tie, met een nieuwe cursus typevaardigheid voor kinderen.
Als kinderen met 10 vingers
blind leren typen dan hebben
zij een goede basis om goed
te blijven typen. Kinderen
moeten steeds meer typen
en eenmaal op de middel
bare school typen zij hele
boekverslagen. Met name
kinderen die dyslectisch zijn
hebben baat bij veel typen.
Eenmaal typen met 2 vingers
aangeleerd is niet gemakke
lijk weer af te leren. Kinderen
vanaf groep 5 of 6 van de
basisschool kunnen al goed
meedoen met deze cursus.
Wel belangrijk is dat kinderen
gemotiveerd zijn en ook zelf
willen leren typen. Drie maal

per week 20 minuten huis
werk per dag is een vereiste.
De spannende spelletjes van
de typecursussen die op de
internet typecursussen wor
den aangeboden doen we
niet. Leren typen is namelijk
een kwestie van oefenen. De
lestijden zijn 8 maart t/m 14
juni iedere donderdag van
15.30 tot 16.45 uur.

Volwassenen

In dezelfde week start Plus
punt ook met een typevaar
digheidcursus voor volwasse
nen. Wil je snel en blind met
10 vingers leren typen? Het is
nooit te laat om nieuwe vaar
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Zandsculpturen geruimd

digheden aan te leren. 5 maart
t/m 11 juni iedere maandag
van 20.20 tot 21.30 uur.

Social media

Nieuw bij Pluspunt is de com
putercursus ‘Hyves, Facebook,
Twitter en Blog optimaal ge
bruiken’. Hoe maak je een ac
count aan en hoe gebruik je
dit communicatiemiddel zo
optimaal mogelijk? Voor veel
volwassenen en ouderen is
deze praktische cursus een
uitkomst om wegwijs te wor
den in de nieuwe wereld van
communiceren. Deze cursus
wordt op woensdag gege
ven, van 7 maart t/m 4 april.
Lestijden: 20.00 tot 21.30 uur.
Meer informatie en aanmel
ding via de website www.
pluspuntzandvoort.nl of tel.
5740330.

Daar gaat Toon Hermans

De restanten van de zands
culpturen die onderdeel
waren van het Nederlands
Kampioenschap, zijn afge

lopen dinsdag door mede
werkers van de gemeente
geruimd. Aanvankelijk was
de verwachting dat de beel

Proef met camera's en sensoren
in onder andere het uitgaansgebied
Op donderdag 26 januari 2012 vond in het raadhuis een bij
eenkomst plaats over de Praktijkproef Sensornetwerken

Lezing Centrum Jeugd en Gezin
'Ideale ouders en kinderen bestaan niet'
In de lezing op 19 januari jl. over positief opvoeden voor

ouders kwam duidelijk naar voren dat kinderen opvoe
den niet één van de gemakkelijkste taken is. Het Centrum

Jeugd en Gezin (CJG), dat in november 2011 van start is ge

gaan in het scholencomplex ‘De Golf’, verzorgde de lezing
samen met de zeven Zandvoortse basisscholen.
door Nel Kerkman

Coördinator Karin v.d. Arend en
de samenwerkende partners
van het CJG verwelkomden de
belangstellenden bij binnen
komst en kregen voorafgaand
van de lezing een rondleiding
door het nieuwe centrum.
Zo te zien een ruimere huis
vesting dan de voorgaande
locaties. De organisaties die
in het bestaande CJG werken
zijn het consultatiebureau en
de GGD, bij hen kan men te
recht met een vraag over op
voeden en opgroeien. Om het
nieuwe centrum te vieren was
deskundige Bea Blijham uitge
nodigd voor de lezing Positief
opvoeden.

Blijf positief!

Er was een goede opkomst

voor de themaavond, waar
niet alleen ouders aanwezig
waren maar ook leerkrach
ten en medewerkers van de
overblijfklassen. Iedereen
was geïnteresseerd in welke
valkuil men als opvoeder
toch telkens weer stapt.
Volgens de opvoedmethode
Triple P, die gebaseerd is op
5 basisprincipes, gaf Blijham
met duidelijke voorbeelden
aan wat je wel en vooral
niet moet doen. Immers,
niemand is perfect! Een kind
doet iets niet met opzet en
door duidelijk met het kind
te communiceren, heldere
instructies en positieve com
plimentjes te geven bij goed
gedrag, lukt het veel sneller
om problemen op te lossen.
Natuurlijk waren er vragen
vanuit de zaal, die werden

door Blijham deskundig be
antwoord. Het vijfde prin
cipe: goed voor jezelf zorgen
als ouder, gaf aanleiding
voor onderling gesprek. Deze
zienswijze had men kenne
lijk niet verwacht. Volgens
dit principe blijkt dat ouders
die goed in hun vel zitten
meer energie en rust hebben
voor hun kinderen.
Alle aanwezigen waren te
vreden over de leerzame
avond. In de toekomst zullen
meer van dit soort avonden
worden georganiseerd maar
dan met een ander thema.
De aangeboden folders met
suggesties en tips om span
ningen rondom opvoeden
te verminderen vonden gre
tig aftrek. Deze zijn nog te
verkrijgen in het centrum
aan de Jac.P.Thijsseweg
24a. Mochten er alsnog vra
gen zijn dan kan men elke
woensdagmiddag tussen
13.00 en 15.00 uur bij het
inloopspreekuur van CJG
terecht. Of anders via www.
cjgzandvoort.nl.

den niet langer van half
november zouden blijven
staan. Niets was minder
waar, de staat van de beel
den bleek dermate goed
dat besloten werd om ze
langer te laten staan. Nu
echter werd het tijd om ze
te verwijderen. Het speci
ale zand wordt opgeslagen
op het terrein van de oude
waterzuivering. Wat daar
verder mee gaat gebeuren
is vooralsnog niet bekend.
Komend jaar zal Zandvoort
waarschijnlijk de Europese
Kampioenschappen Zand
sculpturen mogen organi
seren.

van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Het KLPD
was op zoek naar een gemeente waar deze proef goed uit
gevoerd zou kunnen worden en uiteindelijk is de keuze op
Zandvoort gevallen. Enige tijd geleden hebben college en
de gemeenteraad hiervoor toestemming verleend, omdat
zij innovatie hoog in het vaandel hebben staan.
In onze gemeente komen
gedurende een aantal weken
sensoren te hangen, waaron
der camera's, die de politie
van dienst kunnen zijn bij de
handhaving van de openbare
orde. De gemeente heeft met
het KLPD afgesproken dat de
camera's in het uitgaansge
bied na afloop van de proef
nog een aantal maanden
blijven hangen. Zo krijgen
alle betrokkenen een beter

beeld van het effect van een
dergelijk instrument.
Op het raadhuis werd door
Peter Duin, projectleider van
de politie, een testexemplaar
van een zogeheten 'gassen
sor' getoond. In de praktijk
proef gaat het dan ook niet
alleen om camera's. Ook
worden sensoren geplaatst
die gevaarlijke stoffen, zoals
gas, detecteren en senso

ren die geluid of de droogte
van het duingebied meten.
Bovendien worden kente
kens van in- en uitgaande
vervoersmiddelen door mid
del van sensoren vastgelegd,
hetgeen kan helpen bij de
opsporing van verdachte
personen.
De verwachting is dat de sen
soren eind februari, uiterlijk
begin maart zijn opgehangen.
De gemeente zal dit actief
communiceren. Bij de bijeen
komst waren aanwezig: bur
gemeester Niek Meijer, Pascal
Spijkerman (beleidsadviseur
Openbare Orde & Veiligheid
gemeente Zandvoort), Fons
Sarneel (teamchef basis
team Kennemer Kust) en de
projectleiders Bart Knusse en
Peter Duin.

politieberichten
Jongens bekennen brandstichting

Door de recherche van de politie Kennemerland is onderzoek gedaan naar een mogelijke
brandstichting in de kleedruimte van de gymzaal in het Louis Davids Carré, op vrijdag 20
januari. Er zijn in dit onderzoek 2 jongens uit Zandvoort, 12 en 13 jaar oud, aangehouden en
zij hebben de brandstichting bekend. In overleg met de officier van justitie zijn de jongens
op vrije voeten gesteld in afwachting van de verantwoording bij de kinderrechter.

Portier bedreigd

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een 19-jarige Haarlemmer aangehou
den, op verdenking van bedreiging van een portier van een bedrijf aan de Haltestraat. De
Haarlemmer zou de medewerker met de dood hebben bedreigd. Hij werd meegenomen
naar het politiebureau en ingesloten voor nader onderzoek.
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Krant niet
ontvangen?

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

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

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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.

Traditionele Thai
en Oosterse massage
voor hem en haar
Ook aroma- en voetmassages

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

•
•
•
•
•
•
•

Vanaf € 30,-

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Qian Fang Massages Zandvoort
Haltestraat 37 | Tel. 023-7370079

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Verwarm jezelf
met bloemen

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Specialist voor al uw bloemwerken.

 023-5719013

Bedankt al zijn sponsors voor
een geslaagde 2de kerstdag 2011
Circuit Park Zandvoort
Sheila’s Broodjes & Internet
Mollie & Co
Pole Position
Harry Oliebol
Tea Licious
De Zandvoortse Bazaar
Moerenburg Pour Vous
Bloemsierkunst Jef&Henk Bluijs
Bandai Thai
Rosarito
Autoshop Frami
Lavogue
Holland Casino Zandvoort
Ton en Trees DÜSSELDORF

Kruidvat Zandvoort
Café Anders
Heintje Dekbed
Hema Zandvoort
Café Koper
De Kaashoek
Versteege Wielersport
GoedKoopDrank.nl
Healthclub Zandvoort
Copy & Office
Het Plein
De Salon (Laura Bluijs)
Qian Fang Massages
Nel Rover

Haltestraat 32, Zandvoort
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Race Planet
Beachim
Laurel & Hardy
Izzmaré
Marianne Rebel
Kroon Mode
Mazzelmarkt
Bino Pizzeria
Slagerij Vreeburg
Lady Chef
La Bonbonnière
Face to Face
Plony’s Haarwinkel
Nicole

www.cafefier.nl
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Nieuwe expositie bij Pluspunt
Om de twee maanden wordt in de diverse ruimtes van
Pluspunt in Nieuw Noord een wisselexpositie ingericht

met werken van Zandvoortse kunstenaars. De nieuwe

expositie in de maanden februari-maart toont een com
pleet overzicht van de werken van beeldend kunstenaar
Yvon Schoorl.

‘Wandelende sokken’ van Yvon Schoorl

door Nel Kerkman

Het tekenen en schilderen is
constant aanwezig in het le
ven van de Zandvoortse kun
stenaar Yvon Schoorl. Haar
huidige kunstwerken zijn meer
op Zandvoort gericht en tonen
bekende straatjes, strand- en

zeegezichten uitgevoerd in
acrylverf op papier. Maar haar
werk kent meerdere discipli
nes. In het verleden werkte
zij met textiel, stof en naald
werk. Middels het opnaaien
van de stofjes ontstonden er
krachtige, kleurrijke beelden.
Omdat de werken niet meer

Sporen uit het verleden

in haar bezit zijn, heeft zij er
reproducties van laten maken.
Het zijn echt kwaliteitsrepro’s
met een gelimiteerde oplage,
waarvan 3 grote reproducties
in de ontvangstruimte van
Pluspunt hangen.
De Theo Hilbers zaal is geko
zen voor de strand- en zee
gezichten en in de beneden
ruimte van Pluspunt hangen
ook nog een aantal van haar
disciplines. Van alle kunst
werken zijn er verjaardagka
lenders, kaarten en boeken
leggers beschikbaar. Deze zijn
verkrijgbaar bij de receptie van
Pluspunt, het VVV, Zandvoorts
Museum, Bruna Balkende en
bij bloemiste Hanneke Voit.
De expositie is tot 31 maart
te bezichtigen bij Pluspunt,
Flemingstraat 55. Meer infor
matiea over deze veelzijdige
kunstenaar is te vinden op
haar website www.yvon
schoorl.exto.nl
door Nel Kerkman

Slijterij Brokmeier

Het schitterende glas in loodraam zat nog stevig

het overlijden van Ernst Brokmeier sr., eigenaar van
wijnhandel Brokmeier te Heemstede, verhuisde zijn
vrouw Henriette Brokmeier-Cohen naar Zandvoort
en nam het raam mee.

Het gebrandschilderde
gedeelte toont de 3 wa
pens van de gevestigde
slijterijen Brokmeier en
zijn omringd door wijn
ranken en een druiven
tros. De oprichtingsda
tum 1 mei staat boven de
naam van de oprichter
E.H. Brokmeier. De jaar
tallen 1896-1946 geven
het 50 jarig jubileum aan.
Onderaan het raam staat
in sierletters geschreven
‘aangeboden door het ge
zamenlijk personeel’. Er is
geen signatuur te vinden
van de glazenier.

Slijterij en
Bierbottelarij Brokmeier

Op 1 mei 1896 opende de
heer E.H. Brokmeier aan de
Kosterstraat een bierbot
telarij en slijterij. Het jaar
daarop werd de zaak ver
plaatst naar de overzijde
van de Kosterstraat waar in
latere jaren aan de voorzij
de van de Kerkstraat Anth.
Bakels Bazar was gevestigd.
De volgende verhuizing
vond in 1899 plaats naar de
Haltestraat, waar de zaak
tot aan 1966 was gevestigd.

Een tweede filiaal
in Heemstede

In 1925 vestigde zich het

In de benedenzaal van Pluspunt heeft het Zandvoortse

theatersportgezelschap ‘Los Zand’ afgelopen zaterdag

avond een volle zaal veel plezier bezorgd. Het gezelschap,
ruim zes jaar geleden voortgekomen uit een Pluspuntcur

sus, bestaat thans uit acht dames en, naast trainer/coach/
ceremoniemeester Leo van Esch, slechts één man.

Scène uit het optreden van de theatergroep

Wat houdt theatersport in?
Aan de hand van vaak een
enkel woord, waarbij het pu
bliek veel inbreng heeft door
het aangeven van de onder
werpen, moet ter plekke een
improvisatie gegeven wor
den middels korte sketches,
zoals het uitbeelden van een
sprookje in enkele seconden,
en dat leidt regelmatig tot hi
larische taferelen. Deze avond
stonden twee teams, bestaan
de uit elk vier personen, te
genover elkaar en zij daagden
elkaar uit. Drie onafhankelijke

‘rechters’, een prima rol van
collega’s theatersporters uit
Haarlem, geven punten voor
elk optreden. Als het publiek
het niet eens is met die jure
ring, kan het zijn afkeur laten
blijken door het gooien van
natte sponzen. Daartegenover
worden de prima prestaties
van de speelsters beloond
met het toewerpen door het
publiek van rode rozen. Het
rode team, bestaande uit Ina,
gepokt en gemazeld door haar
veelvuldig optreden bij toneel
gezelschap Wim Hildering,

Leida, Marja en Renka bracht
met veel expressie een hele
leuke datingshow voor het
voetlicht, evenals de drie ge
moedstoestanden (als in een
droom, de realiteit en als een
nachtmerrie) waarop je naar
een kinderboerderij kunt gaan.
Het witte team moest alle zei
len bijzetten om de concurren
ten bij te houden, maar dat
lukte Lonneke, Ellen, Mickey en
Ank, met name in hun ‘kasteel
act’ en ‘de reis naar Legoland’
overtuigend. De einduitslag
was, niet geheel onverwacht,
een gelijkspel en hiermee
was iedereen zeer tevreden.
Complimenten waren er ook
voor Marc op keyboard, die
alle optredens van zeer pas
sende muziek voorzag. Al met
al een heel amusante avond
en hopelijk duurt het niet al
te lang voordat een nieuwe
‘performance’ gegeven wordt.
De vrouwen redden het ove
rigens best, maar zitten toch
dringend verlegen om meer
mannelijke inbreng, dus he
ren meld u aan. De altijd zeer
gezellige repetities zijn elke
donderdag van 20.15 tot 22.15
uur. U zult er beslist geen spijt
van krijgen.

Jazztalent in theater De Krocht

verpakt en moet nog steeds een plaats krijgen. Na

door Nel Kerkman

‘Los Zand’ zorgt voor veel lachbuien

filiaal in Arnhem met als
eigenaar zuster Jo, die ge
trouwd was met de heer
Van der Weerd. In 1928
kwam er een tweede fi
liaal in Heemstede aan
de Zandvoortselaan 167.
Na sluiting van de zaak in
Zandvoort nam achter
kleinzoon E.H. Brokmeier de
zaak in Heemstede over. Na
zijn overlijden in 2004 is de
wijnhandel Bokmeier op 1
mei 2005 gesloten. Na 109
jaar zijn er alleen nog her
inneringen en onder ande
re een heel bijzonder glasin-loodraam uit de oude
winkel van de Haltestraat.

Op zondag 5 februari vindt weer een jazzconcert plaats in
de serie Jazz in Zandvoort. Te gast is de jonge Italiaanse
talentvolle pianiste/zangeres Francesca Tandoi die mo
menteel in de laatste fase van haar studie aan het Ko
ninklijk Conservatorium in Den Haag studeert.
Frits Landesbergen, slag
werker van het Trio Johan
Clement en docent aan dat
zelfde conservatorium, was

dermate enthousiast over
haar zang en pianospel dat
hij dringend geadviseerd
heeft haar te boeken voor dit

seizoen. Omdat Francesca
Tandoi zelf piano speelt zal
Johan Clement er ditmaal
niet bij zijn. Ook bassist Eric
Timmermans kan helaas niet
aanwezig zijn. De verdere li
ne-up is: Frits Landesbergen
(vibrafoon), Francesco Angiuli
(contrabas) en Hans Braber
(drums).

Jam sessies met jazz & lichte muziek
Naast de reguliere jazz in Oomstee, elke 3e vrijdag van de
maand, is er nu gelegenheid om te jammen met profes

sionals op elke 1e vrijdag van de maand. Indien u een in
strument bespeelt of zingt bent u van harte welkom op
deze avonden. Jazz en lichte muziek is het uitgangspunt.
Er zijn diverse instrumen
ten aanwezig waaronder
piano, keyboard en gitaren.
Installatie en microfoons

zijn eveneens aanwezig. Er
is altijd een basis van musici
aanwezig onder leiding van
Arthur Heuwekemeijer. Dit

is een prima gelegenheid
voor musici en zangtalenten
om eens lekker in het open
baar te kunnen spelen in het
intieme en sfeervolle café
Oomstee aan de Zeestraat
62 in Zandvoort. De aanvang
20.30 uur en de toegang is
gratis. Meer informatie kunt u
krijgen bij Ton Ariesen via tel.
5738726 of www.oomstee.nl.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

ZO VOORDELIG KAN LEKKER ZIJN!
MINDER ZOUTE KAAS
VAN HET HUIS
500 GRAM: NU SLECHTS €3,98

Hele maand februari voor Pashouders:

Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

Filet Americain
150 gram € 1,95

06-31393790

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

Wist u al dat wij voor Valentijn
aparte en romantische
cadeautjes hebben?

Verzorging en vrije tijd:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

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

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Medina Woninginrichters

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting

korting*

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

De nieuwe zonne
brillen zijn binnen!!

Relatie therapeut
Ab van der Neut

Horeca:

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

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

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

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 F1

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.

10 % korting

met de ZandvoortPas op de
NIEUWE collectie ZONNEBRILLEN!!!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

rs de aanbiedingen van deze week

2012

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

10% korting
op tijdschriften
for shoes

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

Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand februari

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

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?

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.
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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.

&

Heden Verleden

door Nel Kerkman

Een dramatisch ongeluk op 10 februari 1937
Het is bijna 75 jaar geleden dat tij
dens een oefentocht de roeiredding
boot van de Noord- en Zuid Holland
sche Redding Maatschappij omsloeg

waarbij twee bemanningsleden om
kwamen. Het waren schipper Jan Mo
lenaar (Jan van Huig) en roeier Engel
Schuiten.
Plaquette gemaakt en geschonken door Toon Lavertu

Verslag van het ongeluk

De roeireddingboot, gelanceerd door middel van paarden,
werd bij het passeren van de tweede zeebank door een zeer
hoge golf verrast en sloeg om. Aan boord waren 12 roeiers
en de heer H. Th. de Booy, secretaris van de N.Z.H.R.M. die
de oefentocht meemaakte. Direct begaven 11 leden van de

Zandvoortse Redding Brigade, die van het strand de oefen
tocht gadesloegen, gekleed te water. Het waren mejuffrouw J.
Dorsman, de heren J. Dorsman, A. Bakels, raadslid T. Molenaar,
S. v.d. Bos, Jb. Koper, P. Kerkman, A. Paap, en P. van Oostendorp.
Zij slaagden erin alle bemanningsleden op het strand te

brengen waar andere leden van de ZRB direct verzorging
en kunstmatige ademhaling toepasten. Voor Jan Molenaar
kwam alle hulp te laat, bij Engel Schuiten had de kunstma
tige ademhaling in eerste instantie succes maar in de avond
overleed hij toch in Badhuis Zeeduin. (Bron P. v.d. Mije, K.C. zn)

Kruis van Verdienste

Herinneringsplaquette

Op 25 oktober 1937 besloot het bestuur van ZRB voor de eerste keer een Kruis van Verdienste
in te stellen en deze toe te kennen aan de 11 leden van de ZRB die zich bij dit ongeluk kordaat
hadden gedragen. Burgemeester H. van Alphen reikte de onderscheiding uit in bodega
‘Mustert’, in tegenwoordigheid van genodigden en de secretaris de heer H. Th. de Booy die
tijdens de oefentocht één van de inzittenden van de omgeslagen roeireddingboot was.

Tijdens de 50-jarige herdenking van deze dramatische gebeurtenis onthulde Jans Dorsman
in Zandvoorts kostuum in het boothuis van de K.N.Z.H.R.M een plaquette met de namen
van de omgekomen bemanningsleden. Zij was de enige vrouw in de keten van 11 mensen
die probeerde de bemanning te redden.
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Dorpsgenoten

De Kennemer vraagt
kapvergunning aan
door Erna Meijer

Dries Zonneveld
Wat een hartverwarmend gesprek was dat onlangs met

Dries Zonneveld en zijn vrouw Mary. In hun gezellig in
gerichte huis in de Westerparkstraat vertelt de in 1943
geboren Schiedammer direct al enthousiast over het krui

deniersgezin, want vader had een zogenoemd ‘water- en
vuurwinkeltje’.

“De klanten kwamen bij ons onder meer warm water kopen
uit een ketel, gevuld met maar liefst 3000 liter. Zoiets kan je
je in deze tijd niet meer indenken”, zegt hij met veel plezier
in zijn stem.
Na de Mulo ging Dries in 1961 intern bij
het CIOS in Overveen, met als hoofd
vak zwemmen. Die sport zat al
vroeg in zijn hart gebakken, waar
bij de vlinderslag en waterpolo
de hoofdmoot vormden. Dries:
“Al op 16-jarige leeftijd gaf ik
zwemles, waarna ik zelfs op
mijn 18e de kinderen uit Hoek
van Holland met een bus ging
ophalen. Bijzonder is wel dat ik
op het CIOS Leo Steegman te
genkwam, ook een kruideniers
zoon uit Rotterdam en dat goede
contact is tot op vandaag gebleven,
want juist door het huwelijk van Leo
met Betty ben ik in mei 1965 in Zandvoort
komen wonen.”

gaven wij ook aerobic en yogalessen en werd er zeer regelma
tig badminton gespeeld. Gelukkig heb ik het nooit als werk
beschouwd maar altijd als een hobby! Toen ik 25 jaar badmees
ter was, hebben de kinderen een boekwerkje gemaakt en dat
vond ik heel emotioneel”, haalt hij herinneringen op. Dries was
ook bij andere sportieve activiteiten betrokken, zoals het ‘Spel
zonder Grenzen’, landelijk en in Europa, en het onvergetelijke
‘Duysterghast’ kon ook op zijn aanwezigheid en inzet rekenen.
Helaas werd in 2003 het onderkomen afgekeurd en hoewel
er veel belangstelling was voor een overname, bleek het pand
onverkoopbaar te zijn door alle onzekerheid over het in
middels beruchte Middenboulevardplan. Dries
vertelt dan met enig leedvermaak in zijn
stem: “Ik ben toen stout geweest. Wij
hebben ons toenmalige huis ver
kocht en zijn van 2003 tot 2006
illegaal boven de gymzaal gaan
wonen. Mary ging zich daar
bezig houden met de verkoop
van tweedehands kleding. Dat
was een heel sociaal gebeuren,
want er stond altijd een grote
pot koffie klaar, waar menigeen
gezellig kwam kletsen.”

Nu zij de laatste jaren meer tijd
kregen zonder een enkele verplich
ting (en de drie kinderen het huis uit
waren), konden Dries en Mary zich gaan
Dries Zo
uitleven met hun hobby’s. Naast het skiën
nneveld
zijn zij vooral verknocht aan hun 14 meter lange,
Het zwembad bij Bouwes Palace was met zijn afmeting van uit 1898 stammende vrachtschip, waarmee zij vanuit de lig
20 x 8 meter, een diepte van 1,55 meter en een temperatuur plaats in Vinkeveen elke zomer naar Friesland (“het mooiste
van 30 graden een ideaal instructiebad, waar in de loop der stukje Nederland”) varen. Vorig jaar zijn zij tevens bridgeles
jaren vele Zandvoorters maar ook mensen uit Heemstede en gaan nemen en sinds kort spelen zij woensdagavond bij de
Aerdenhout hun zwemdiploma hebben gehaald. Doordat hij Zandvoortse Bridgeclub, samen met de “fantastische groep
een aparte cursus gymnastiek volgde, kon hij eveneens les mensen” uit hun lesclubje. Als toch relatief beginners in deze
gaan geven op de Technische School in Haarlem, waar hij een moeilijke sport hebben zij het zelfs aangedurfd om rond de
collega werd van een andere Zandvoorter, de inmiddels over feestdagen drie weken naar Monte Gordo in Portugal te gaan
om daar iedere avond te bridgen! “Het was heel gezellig en wij
leden Rinus Kok.
wonnen vele poedelprijzen, maar wij vonden deze vuurdoop
In 1968 trouwde Dries met Mary, die hij hier in Zandvoort als heel goed”, geeft hij toch met trots aan. Zandvoort kan hem
klant weer tegenkwam. Ja, weer want ook Mary woonde in ook nog op een andere manier tegenkomen, want eveneens
haar jeugd in Schiedam en was lid van dezelfde zwemclub SZV. sinds 2011 is Dries op maandag en woensdag invaller op de
Mary heeft ook jarenlang als zweminstructrice in Zandvoort Belbus, wat hij “een brok gezelligheid” noemt, maar ook een
les gegeven. Het befaamde zwembad had Dries tussentijds ge dankbare taak.
pacht en in 1976 gekocht. “Het was een drukke tijd, want naast
de lessen, het schoolzwemmen en vrij zwemmen kon men Met recht een dorpsgenoot, die het zeer zeker verdient een
gebruik maken van de sauna en het zonnecentrum. Daarnaast plek in deze rubriek te krijgen!
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:

Afhaalpunten

• 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

De Kennemer Golf & Country Club heeft voor de periode
van drie jaar een kapvergunning aangevraagd voor een

flink aantal bomen. De club heeft ‘groen en veiligheid’
hoog in het vaandel staan en wil graag de afslagplaats, de

tee, van hole B4 voor de spelers veiliger maken. De huidige

tee ligt bij de green van een drietal andere holes en dat kan
gevaar voor de spelers opleveren.

Dit dennenbosje zal gedeeltelijk moeten verdwijnen

Een aantal jaren geleden
kreeg de Kennemer Golf
& Country Club de status
‘Committed to Green’, een
onderscheiding voor het na
leven van regelgeving met
name in Natura 2000-ge
bied en het omgaan met ge
vaarlijke, natuur schadende
stoffen. Deze onderscheiding
werd door burgemeester
Niek Meijer aan voorzitter
Hans Bosch overhandigd. Nu
heeft de Zandvoortse club in
dat kader en in het kader van
veiligheid een kapvergun
ning aangevraagd voor met
name de populieren, die in
het gebied niet thuis horen,
te mogen kappen en te ver
vangen door bomen die hier
wel thuis horen, als bijvoor
beeld de abeel en de den. Een
aantal dennen zal moeten
verdwijnen om de afslag
plaats van hole B4 te kunnen
verplaatsen. Een compensa
tie wordt gevonden in de af
scheiding bij het Visserspad.
Om die afscheiding in het
landschap te kunnen laten
opgaan, zullen daar nieuwe
dennen worden aangeplant.
Het hele terrein van de
KG&CC was de laatste jaren
ook overwoekerd door de
Amerikaanse vogelkers of
tewel de prunus. Deze plant

hoort hier niet thuis en heeft
daardoor ook geen natuurlij
ke vijanden. Hij overwoekert
alles waardoor de wel van
nature hier voorkomende
planten niet meer kunnen
groeien en de natuurlijke
contouren van het gebied
volledig uit het zicht waren.
De KG&CC is in samenwer
king met Waternet en het
Nationaal park ook deze last
aan het terugdringen. Sinds
twee jaar worden de jonge
loten van de prunus door een
kudde van over de 300 scha
pen ‘gekortwiekt’ en hebben
een dertigtal vrijwillige le
den van de KG&CC, samen
met de greenkeepers, rigou
reus huisgehouden om zo
veel mogelijk van deze soort
uit te roeien. Het resultaat is
er dan ook naar maar men is
nog lang niet klaar met deze
gigantische klus.
De natuurlijke contouren zijn
op een groot deel van het ter
rein, met name richting het
zogenaamde Boogkanaal,
weer volledig zichtbaar. De
club wil zoveel mogelijk van
de prunus weghalen om
vooral de spelers en gasten
die in 2013 Zandvoort komen
bezoeken in verband met het
KLM Open, een schitterende
duinbaan te bieden.
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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.
.........................................................
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
.........................................................
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)

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.
.........................................................
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
.........................................................
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.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................

Verloren, woensdag 25-1:
zilveren armbandje
met 5 groene steentjes.
Graag terug bezorgen
06-21420701
.........................................................

Professioneel
schaatsen slijpen
in Zandvoort:
tel. 06-12844442
.........................................................

Oppas gezocht
Gezin uit Bentveld zoekt
vanaf 15 augustus
een oppas (v.a. 40 jr)
voor 2 kinderen
(0.5 en 2.5 jaar oud),
1-3 dagen per week.
Interesse? mail:
jolienenhubert@orange.nl
.........................................................

Te koop: nageltafel
met afzuigsysteem.
Nooit gebruikt! € 175.
Tel. 06-52006227
.........................................................
Healing Service:
Bent u ziek?
Wij bidden voor u!
U bent welkom op
maandag 6 februari
op afspraak tussen
14.00 en 16.30 uur.
Haltestraat 62b.
Telnr. 06-40236673.
........................................................
Te koop Viking schaatsset:
schaatsen mt. 45,
hoesjes, tas, slijpset+steen.
Incl. schaatsbroek XL: € 125,-.
Tevens witte kunstschaatsen
mt. 39: € 15,-.
Tel. 06-18090018
.........................................................
Tandarstassistent(e)
Tandarts- en mondhygiëne
praktijk Schelpenplein
zoekt een assistent(e)
of iemand die hiervoor
opgeleid wil worden. info@
praktijkschelpenplein.nl

Alleen denken over
afvallen helpt niet.
WEIGHT WATCHERS
helpt wel.
Doe de cursus, elke
maandag 19.00-20.00 uur
in het LDC.
Gratis inschrijving
t/m 2 maart 2012.
Info: 06-46117172.
.........................................................
Maar God bewees
ons zijn liefde
doordat Christus voor
ons gestorven is toen
wij nog zondaars waren.
- Romeinen 5:8
.........................................................
Thee Weetje
Mode-idee:
spierwitte T-shirts kun
je een mooie off-white
kleur geven door
ze een theebadje te geven.
Tea-Licious

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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Volop winter deze week
en later sneeuwkans
Eindelijk is het dan volop winter in Zandvoort en wie

had dat nu nog gedacht? Menigeen had de winter in
middels opgegeven, nietwaar? Toch preludeerde on
dergetekende de afgelopen twee weken wel op win
terse opties.

Een imponerende bel met
diepvrieslucht positioneert
zich donderdag in de buurt
van Nederland. Op ongeveer
1500 meter hoogte daalt
het kwik tot om en nabij
de -20 graden en dat is een
waarde die vroeger ook wel
in de echt grote winters
voorkwam.

enige hoogte zijn minima
richting -50 graden (!) niet
uitgesloten. Als de van ori
gine continentaal arctische
lucht tot stilstand komt in
zeer heldere lucht, kan het
kwik als een baksteen naar
beneden.
Tot vrijdag doet de zon het
goed en is het erg koud bij
een matige oostenwind.
Bij -4 graden in de middag
komt de windchill op -13. In
de nachten vriest het bijna
8,5 graden in Zandvoort. Op
vrijdag komt een vleug zach
te lucht via de Noordzee op
ons af en dat tempert de
vorst. Bovendien kunnen er
enkele sneeuwbuien vallen
en dat geldt ook voor het
weekend. Mogelijk sneeuwt
het even flink door dan. Het
kan daarbij wel licht gaan
dooien bij een aanlandige
wind.

De laatste februarikoude
van kaliber hadden we in
1996 en daarvoor in 1991.
Februarikou heeft een lan
ge adem doorgaans en een
vorstperiode in de sprok
kelmaand wordt niet di
rect de das omgedaan door
een dooioffensief vanuit
het westen. Die dooipo
gingen mislukken meestal.
De sneeuw die daarbij valt
vormt als het ware een
nieuwe koudebuffer en
daardoor kan de winter ge
woon geprolongeerd wor
den. Hoe dat deze keer uit
pakt is zeer spannend.
De kans is aanwezig dat
de vorst zich na het week
Vergeet niet dat het end weer verscherpt, dus
Europese continent inmid een snelle overgang naar
dels een enorm koubastion flinke (duur)dooi lijkt niet
is geworden. In Duitsland en zo waarschijnlijk. Toch ligt
vooral in de Alpen wordt het de dooi wel steeds meer op
gruwelijk koud aan het ein de loer. Maandprognose fe
de van de week en in delen bruari op 1 en 2 februari is
van Midden-Frankrijk wordt er via de weerprimeurlijn
het zelfs kouder dan bij ons. 0900-1234554.
In sommige diepe, zwaar
besneeuwde Alpendalen op weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

-4

-1

-1/+3

-2/+3

Min

-8

-8

-3

-2

Zon

80%

50%

30%

30%

Neerslag

10%

45%

50%

50%

Wind

o. 4-5

var. 3-4

zw. 3-4

var. 3-4

Weer

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tevens door u in te vullen:

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Uitgesproken!

Interview
In(ge)spiratie

Winterklanken

Inspiratie-explosies, nachten zonder een bed te zien en
alles onder de verf. Het hoort allemaal bij een echte kun

Zomermuziekfestivals buiten laten nog even op zich wachten. Binnen maken we het warm en behaaglijk, terwijl de
kou zijn intree doet. We zitten aan tafel met de cd speler
aan, als onze kleine meid ineens haar armen uitstrekt en
zachtjes heen en weer beweegt. “Dit is muziek voor als je
gaat trouwen”, zegt ze vastberaden. En gelijk heeft ze, de
klank is aangenaam, feestelijk en geluk makend tegelijk.

stenares en in dit geval bij een getalenteerde Zandvoortse
die al tien jaar schildert en de mooiste werken maakt met
verschillende soorten teken- en schildermateriaal.
Maxim Roos

Inge Beekman is altijd op zoek naar inspiratie om weer een
nieuw doek te schilderen.
Olieverf, acryl en pastelkrijt zijn grote vrienden van haar
en vormen de basis van deze passie. Zodra de kwast of krijt
het doek raakt dan is ze niet meer te stoppen, althans als
er weer een inspiratiebom is afgegaan. De ontwerpen zijn
veelal voortgekomen uit de natuur want daar ligt haar hart.
Ze spendeert veel tijd in de natuur met haar partner en drie
honden. Maar ook is ze veel tussen de paarden en dat is ab
soluut terug te vinden in haar werk.
Het is niet zo gek, die liefde voor de natuur, als je bedenkt dat
ze jarenlang gewerkt heeft als greenkeeper op golfbanen.
Naast natuur zit daar ook kunst in. Om het gras op verschil
lende manieren te maaien en te bewerken kon ze dagelijks
genieten van haar creatie genaamd de golfcourse. Die twee
dingen worden in haar werk dan ook gecombineerd en ze
schildert naast vrij werk ook veel opdrachten. Van een wei
vol met koeien die erg beeldend op het doek gezet is, tot aan
een prachtige canvas van een paard dat half realistisch, half
abstract is neergezet. Het unieke echter is dat er ook een ge
dachte achter haar werk zit. ‘Kunst moet betaalbaar blijven’ is

Inge Beekman

haar motto. En na het horen van de prijzen is dat ook echt het
geval. Onkosten en vergoeding is waar de klant voor betaalt en
op deze manier kan ze weer nieuw materiaal halen om weer
een nieuwe chaos in huis te maken.
Zo had Inge ooit het creatieve idee om haar honden over een
doek te laten lopen nadat hun pootjes met diervriendelijke
verf waren ingesmeerd. Het resultaat: een heel persoonlijk
en fel gekleurd doek met hondenpootjes en een balkon vol
met verf. Zo gaat het vaak. Zolang het resultaat er is, kan alles.
Nu gaat ze verder in haar schilderscarrière. Zo heeft ze een
website waar veel werk te zien is van haar, wil ze verder met de
techniek ‘airbrushing’ en staat er een expositie op de agenda
in december van dit jaar in Amerongen.
Voor die tijd is het nog flink in de natuur banjeren. De mooie
natuur die tekenend is voor Inge. Een overzicht van haar werk
is te vinden op www.dieren-schilderijen-art.nl.

Kijk nou eens!

door Ramona Jonkhout

Je bent nooit alleen bij de zee.
Zelfs de mussen genieten mee!

Muziek=emotie. Muziek=sfeerbepalend. Maar bepaalt jouw
gevoel de sfeer van de muziek of kan de sfeer van muziek
jouw gevoel bepalen? Laat mij chillen na een drukte van
jewelste, en Swain is mijn favoriet. Een wijntje en een hapje,
met dierbaren aan tafel, dan is Krall mij het liefst. Ramazotti
brengt mij kick en euforie. Collins houdt mij bij de les. Geef
mij U2 in de auto en mijn gaspedaal wordt ingetrapt.
Muziek ontroert. Het maakt je blij of juist verdrietig. Het
geeft je pep of laat je zwelgen. Het kan imponeren of je
souplesse testen. Het laat je denken of voor even niet. Je kan
meegaan in de hartstocht die wordt blootgelegd.
Als tiener hebben de meesten niets met klassieke muziek.
Klinkt ouderwets, is slaapverwekkend en niet modern.
Maar smaken veranderen. Na een privéconcert te hebben
bijgewoond van pianist Wibi Soerjadi op zijn landgoed de
‘Wulperhorst’ in Zeist, was ik geïndoctrineerd. Zijn vingers
spelen een fenomenaal spel. Je ziet ze bijna niet gaan terwijl
de aangetikte toetsen een virtuoze klank teweegbrengen.
De opbouwende ritmes versterken het bonken van je hart
daadwerkelijk.
Muziek raakt en is oneindig. Haalt Bocelli oerkracht in je boven? Staat Shaggy bij tijdens de schoonmaak? Geeft Adèle
eigenheid? En brengt Massive Attack in vervoering? Check it
out. Muziek mag verleiden, onthutsen, vrolijk maken en wat
nog meer. Een leven zonder is voor mij
ondenkbaar. Om alvast in de ‘mood’ te
komen heb ik Del Rio opgezet. Creëert
lekker zwoel een vakantiegevoel. In
gedachte ben ik al bijna weg…

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
‘Hoe behap je de wereld?
Gewoon bij de lekkerste
stukjes beginnen’
Loesje
17

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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Recept

Hoofdgerecht voor 4 personen
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EJC

Recept

Elfstedenbliksem
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Kook eens anders

Eindelijk is de winter in aantocht. Daarom deze week een recept dat daarbij past:

12\14
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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

=

Benodigdheden:
1 kilo stoofperen,
schoongemaakt,
in partjes,
1 theelepel kaneel,

1 eetlepel suiker,
2 eetlepels olie,
1 kilo aardappels,
geschild, in vieren,

600 gr. doorregen
(rook)spek,
2 eetlepels azijn,
peper en zout.

Bereiding:

Breng in een pan 2 deciliter water aan de kook met de peertjes, suiker en kaneel en
sluit de pan. Stoof het op een laag vuur circa 45 min. Voeg de aardappelen toe, 20
minuten voor einde kooktijd en kook ze met de peertjes gaar. Snijd het spek in plak
ken van 3/4 cm dik en bak ze in de olie goudbruin en knapperig aan beide kanten.
Neem ze uit de pan en houd ze warm en gooi vooral het uitgebakken spekvet niet
weg. Giet de peertjes af en voeg dan de azijn, peper en het uitgebakken spekvet toe.
Breng het geheel op smaak met peper en zout. Schep het gerecht op 4 borden en leg
er het spek op. Serveer er mosterd bij om het spek te besmeren en roggebrood met
boter. Hier wordt je echt warm van!

morgen ben ik
12 dagen gestopt
met roken

De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week
Kajoet

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

Oplossing Breinbreker
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

=
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Oplossing Kakuro

x

Bent u de zorgzame nieuwe baas waar Kajoet zo naar verlangd? Kom dan snel eens langs om
kennis te maken met deze kleine druktemaker. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat
5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.
dierentehuiskennemerland.nl.

Roken is een belangrijke oorzaak van kanker. Als niemand meer zou roken, zou er 30%
minder sterfte door kanker zijn. KWF Kankerbestrijding doet er alles aan om kanker
verder terug te dringen en onder controle te krijgen. Daarom helpen we rokers succesvol
te stoppen met roken en geven we advies over hoe u gezonder kunt leven om de kans op
kanker te verkleinen. Samen met uw hulp komen we steeds een stapje dichterbij.

=
126

is een leuke
en grappige kater van 8,5
jaar jong. Het liefst wil hij
de hele dag aandacht en
knuffelen. Maar ook lek
ker eten doet hij graag, en
dat heeft een reden: Kajoet
heeft een probleempje
met zijn schildklier en
heeft daardoor de hele
dag door honger. Voor dit
ongemak krijgt hij medicij
nen. Deze lieve kater gaat
erg graag naar buiten voor
een ommetje of om lekker
in het zonnetje te zitten.
Soortgenootjes in huis vindt hij gezellig en ook met kinderen kan hij het prima vinden. Kajoet
is zelf niet zo goed in het verzorgen van zijn vacht en is dus op zoek naar een lieve baas die
dit voor hem kan gaan bijhouden.
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Walk of Fame

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

aflevering 22 (slot)

Toos Brands (93), weduwe van
kunstschilder Eugène Brands

De laatste coryfee in de Walk of Fame-serie is kunstenaar

Eugène Brands. Ik wilde zijn dochter Eugénie graag inter
viewen, en ze zei enthousiast “ja”. “Weet je wat, kom maar

naar het huis van mijn moeder, zij weet je veel meer over

de Zandvoortse periode te vertellen dan ik”, zei ze. De we
duwe Brands, 93 jaar oud inmiddels: wat een buitenkansje!

Toos Brands-Tie
meijer heeft wel
iswaar een traplift
nodig om haar eta
gewoning aan de
Amsterdamse Singel
te bereiken, maar
geestelijk is ze nog
zeer kwiek. Aan de
muur van haar met
lichte tinten inge
richte, ruime woon
kamer/keuken han
Eugène Brands op het dakterras van zijn
gen originele werken
Zandvoortse woning (ca. 1940) | Foto Stichting
van haar overleden
Eugène Brands
man. Eugénie zet
thee met soesjes klaar en Toos steekt van wal: “Ik heb Eugène
in Zandvoort leren kennen, in 1938. Hij woonde toen twee jaar
in Zandvoort. Ikzelf ben in Zandvoort geboren, in 1918. Mijn
ouders hadden een hotel op de boulevard,
Quisisana. Dat betekent: ‘Hier wordt men
gezond’. Ik had een oudere broer, Hans,
en een oudere zus, Ans. Zij woont nog in
Zandvoort. Hans leeft ook nog, die is nu 100. Een beroemd ac
teur, althans voor de oudere generatie. Honderden rollen heeft
hij gespeeld. Maar we hadden het over Eugène. Ik hockeyde, en
de zuster van Eugène hockeyde ook. De vergaderingen waren
bij haar thuis. Daar kwam Eugène de kamer in. Hij had een wit
mouwschort aan met allemaal rode vlekken. Dus ik zeg tegen
zijn zuster: “Is je broer slager?” “‘Slager?”, vroeg ze, “hij is kunst
schilder!” Helemaal kwaad was ze. Het waren verfvlekken, en
ik dacht bloed.

expositie in het raadhuis kwam er steeds een afgezant naar
Eugènes atelier aan de overkant en zei: “Mijnheer Brands, er zijn
weer een paar mensen die uitleg willen. En dan moest Eugène
naar het stadhuis, en dan stelden ze vragen. Wat bedoelt u met
dit en wat bedoelt u met dat? Dus hij had het er wel druk mee.
Sandberg is toen ook komen kijken. (Willem Sandberg was van
1945 tot 1962 directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam.
Hij speelde een cruciale rol in de carrière van Eugène Brands en
de andere Cobra-leden, EG) Maar dat wisten we op dat moment
niet. Daar zijn we pas veel later achter gekomen.
“Ik woonde in het begin van de oorlog nog bij mijn ouders in
het hotel. Op een gegeven moment kregen we te horen dat bij
ons Duitse soldaten ingekwartierd moesten worden. Mijn vader
zei: mooi niet, we doen gewoon de deur op slot en doen of we
niet thuis zijn. Toen kregen we een telefoontje van burgemees
ter Van Alphen, die weliswaar ook hevig anti de bezetter was,
maar hij zei: “Tiemeijer, je moet opendoen jongen, anders word
je uit je eigen huis gegooid.” We kregen ongeveer 40 hele jonge
matrozen, 16, 17 jaar hooguit. Die gingen met een vrachtwagen
naar IJmuiden, en vandaar uit moesten ze met rubberbootjes
de zee op. Mijn moeder zei: “Het is een schande, het zijn nog
kinderen.”Wij veronderstelden dat ze zeemijnen gingen leggen.”

De rosse buurt

“Na een tijdje kregen we te horen: u moet eruit, alles wordt
afgebroken. Toen moesten we in tijd van drie dagen alle meube
len en al onze bezittingen elders onderbrengen.
De hele boel is toen opgeslagen in Amsterdam,
op Prinseneiland. Wijzelf moesten er ook uit na
tuurlijk. De complete boulevard werd afgebroken.
Mijn ouders gingen naar familie in Gelderland. Ik kon ook mee,
maar ik ben naar Amsterdam gegaan. Eugène ook, samen met
zijn ouders. Hij zat een tijd ondergedoken, want er kwam be
richt: hij moest opkomen voor de Arbeitseinsatz. En dat deed
hij niet natuurlijk. Want dan werd je naar Duitsland gestuurd.
Een vriend van ons vertelde: op de Oudezijds Voorburgwal komt
een etage vrij, als jullie dat nou huren. Eugène wilde eerst niet,
want het was middenin de rosse buurt, maar ik zei: “Dat is juist
goed, de Duitsers mogen niet op de Wallen komen. Dus het was
een heel veilige buurt in die tijd. En een mooi bovenhuis, in de
oorlog! Nou, toen woonden we samen. En Eugène sloeg weer
aan het schilderen.”

“Ik dacht eerst dat
hij slager was”

De familie Brands woonde op een bovenwoning in de
Haltestraat. “Daar had Eugène ook een atelier. 23 was hij toen,
en ik 18. Toen kwam de oorlog. Eugène moest in dienst. Hij werd
soldaat, lag in Nieuwersluis. Ze moesten naar de Grebbeberg,
een grotendeels gesneuveld bataljon aflossen. Van de meer
dan 300 waren er nog maar 11 over. Toen ze eenmaal op weg
waren, kwam er een hoge officier die zei: tot ons leedwezen
moeten we meedelen dat Nederland zich heeft overgegeven.
Konden ze weer terug naar Nieuwersluis, de strijd was voorbij.
In slechts vijf dagen.”

Expositie in het raadhuis

“Een jaar later, in juni 1941, deed Eugène met vijf andere
Zandvoortse kunstenaars mee aan een expositie in het raad
huis. Burgemeester Van Alphen zat daar achter, die was twee
maanden daarvoor naar zijn eerste expositie bij een kunsthan
del in de Kalverstraat in Amsterdam komen kijken. Tijdens de

Eugène op zijn zolderkamer | Foto Rob Bossink

Volgende week:

“Is dit kunst? Dat kan mijn kind ook!”

Eugène Brands,

groot kunstenaar die startte in Zandvoort
Als Amsterdamse jongeling

werd Eugène Brands (19132002) door zijn ouders naar

de handelsschool gestuurd.
Maar hij verkoos na een paar
jaar

de

Kunstnijverheids

school. Ook die maakte hij

niet af: hij ging bij een recla
mebureau werken. Gaande

weg ontdekte hij zijn ware roeping: vrij kunstenaar.

Toen de familie Brands door de crisis hun Amsterdamse
woning niet meer kon betalen, volgde in 1936 een verhuizing
naar Zandvoort. Daar betrokken ze een huurbovenwoning
aan de Haltestraat 12. Eugène schilderde enthousiast door
en kreeg een expositie in het raadhuis. Hij werd ontdekt
door Willem Sandberg, de latere directeur van het Stedelijk
Museum. Maar de oorlog brak uit: Eugène dook met zijn
Zandvoortse vriendin Toos Tiemeijer onder in Amsterdam.
Na de oorlog werd in het Stedelijk een expositie gehou
den van jonge schilders, waarbij Brands een complete zaal
ter beschikking kreeg. Dat leidde er uiteindelijk toe dat hij
twee jaar later deel ging uitmaken van de beroemde Cobrabeweging. Dat heeft maar relatief kort geduurd, desondanks
is hij zijn leven lang geassocieerd gebleven met Cobra en
collega-schilders als Appel en Corneille.
Brands ging al snel zijn eigen weg. Zo was hij gedurende zijn
hele leven geïnteresseerd in primitieve culturen waarvan
vooral de muziek en etnografie hem aanspraken. In de jaren
’50 maakte hij veel werk gebaseerd op kindertekeningen. In
de jaren ’60 was er weer een toenadering te bespeuren tot
het werk van Cobra. Naast schilderijen maakte Brands ook
assemblages waarin men hetzelfde kleurgebruik als in zijn
schilderijen kan herkennen. Zijn schilderijen kenmerken zich
doordat hij in tegenstelling tot veel andere schilders de verf
zeer dun op het doek aanbracht, het lijkt op een sluier van
tinten. Twee grote thema’s in zijn werk zijn de eeuwige be
weging en de onmetelijkheid van de kosmos. Brands werkte
zonder voorkennis van bestemming. Hij zei altijd: “Ik maak
niets, ik ontvang.”
Directeur Sandberg van het Stedelijk organiseerde in 1962
een tentoonstelling die de internationale doorbraak van
Brands bewerkstelligde. Overzichtstentoonstellingen waren
onder andere te zien in Boston, Kopenhagen en New York.
Eugène Brands werkte tot op hoge leeftijd door, tot hij be
gin jaren ’90 getroffen werd door een hersenbloeding. Het
schilderen werd fysiek te zwaar voor hem, en dus beperkte
hij zich tot gouaches. Hij stierf op 15 januari 2002, op zijn 89e
verjaardag. Werken van zijn hand zijn onder andere te be
wonderen in het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Frans
Halsmuseum in Haarlem, het Prentenkabinet Universiteit
Leiden en het Gemeentemuseum in Den Haag. Kijk voor
meer informatie op de website van Stichting Eugène Brands:
www.eugenebrands.nl.
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Gemeentelijke publicatie week 05 - 2012
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.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op 7 en 8 februari 2012
Raad-Informatie dinsdag 7 februari om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Financiën erfpacht
4. Vergoeding inventaris en opstallen parkeerterrein De Zuid
5. Verordening ondersteuning gemeenteraad
6. Evaluatie vergaderstructuur
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 8 februari om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Raad-Besluitvorming woensdag 8 februari om 21.45 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie, aangevuld met:
1. Opening en loting
6. Lijst ingekomen post
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 7 februari om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat: Watertoren - hoe verder?
De watertoren staat regelmatig op de agenda van de raad.
Aspecten als het onderhoud en de herbestemming zijn al een
aantal keren besproken en recent kwamen bij de reparatie van
het bestemmingsplan Middenboulevard de parkeermogelijkheden op en onder het plein aan de orde.
Keuzes moeten nu gemaakt worden. Tijd om aan de raad en
de bevolking de vraag voor te leggen wat er met de toren
moet gebeuren.
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.

Middenboulevard artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten

Abusievelijk is deze tekst vorige week ook al gepubliceerd. De
juiste publicatiedatum van onderstaande tekst is vandaag, 2
februari 2012.
Aanwijzing
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij besluit van 10
januari 2012 diverse percelen die gelegen zijn in het bestemmingsplangebied “Middenboulevard” voorlopig hebben aangewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26
en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing
zijn. Het besluit van 10 januari 2012 treedt in werking een
dag na publicatie in de Staatscourant van 30 januari 2012, te
weten op 31 januari 2012, en geldt voor een termijn van drie
maanden. De voorlopige aanwijzing heeft als planologische
basis het bestemmingsplan “Middenboulevard” welke op 29
september 2011 door de raad van de gemeente Zandvoort is
vastgesteld. Het plangebied “Middenboulevard” is gelegen
aan de boulevard van Zandvoort. De aangewezen percelen zijn
nader aangegeven op het bij ons besluit behorend kadastraal
overzicht en de lijst van aangewezen percelen.
Aanbiedingsplicht
Door het besluit tot voorlopige aanwijzing van diverse percelen
gelegen in het plangebied “Middenboulevard” als gronden
waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de
Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als
bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat
de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit
aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun
recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente
Zandvoort te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan
anderen mogelijk is.

dient u zich uiterlijk op 27 februari 2012 te melden bij mevrouw
mr. A.E. van de Weijer van de afdeling Ontwikkeling en Beheer,
bereikbaar via telefoonnummer 023 5740100.
Ter Inzage
Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd
en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen
percelen, het kadastraal overzicht en het raadsvoorstel) liggen vanaf 31 januari 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij
de balie van het gemeentehuis (Swaluestraat 2 te Zandvoort).
De openingstijden van deze afdeling zijn maandag tot en met
woensdag van 8:30 tot 16:00 uur en donderdag van 8:30 tot
20:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit vaststellen bodemfunctieklassenkaart
Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heeft een bodemfunctieklassenkaart van haar beheergebied
op grond van het Besluit bodemkwaliteit vastgesteld.
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing en het hergebruik van partijen grond en bagger. De bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van de bodem in een bepaald gebied aan.
De functie van de bodem is mede bepalend voor welke kwaliteit grond en bagger in een gebied mag worden toegepast.
Inzage
De ontwerp-bodemfunctieklassenkaart ligt tijdens werkuren
van 3 februari tot 16 maart 2012 ter inzage bij de Milieudienst
IJmond en bij de Centrale Balie van het raadhuis.
Zienswijzen
Tot 16 maart 2012 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst
IJmond. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het
secretariaat van de Milieudienst IJmond.

Bezwaar tegen het collegebesluit van 10 januari 2012
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen ons besluit
tot voorlopige aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het
ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de
naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift
dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van
de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Voorlopige voorziening
Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons besluit tot voorlopige aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem te verzoeken om
een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter
zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Klein Chemisch Afval

Zienswijzen tegen te nog nemen raadsbesluit
Ter voorbereiding van het besluit van de raad worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om vanaf 31 januari
2012 tot en met 27 februari 2012 schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen bij de raad van de gemeente Zandvoort Postbus
2, 2040 AA te Zandvoort. Wilt u van de mogelijkheid gebruik
maken om zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan

Omgevingsvergunning

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus
325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert donderdag 9 februari 2012
in vergaderruimte 1. De vergadering duurt van 15.00 uur tot
ongeveer 17,30 uur.
Op zaterdag 4 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

Ingekomen vergunningenaanvragen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Hogeweg 71 zwart, vernieuwen ramen en balkonhek, ingekomen 25 januari 2012, 2012-VV-013.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen

Vervolg gemeentelijke publicatie week 05

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 omgevingsvergunningen

Bezwaarschriften

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.

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

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.

Zandvoort:
- Marisstraat 46, plaatsen dakkapel achterzijde, verzonden 24
januari 2012, 2011-VV-192.
- Strandafgang de Favauge 14, vernieuwen strandpaviljoen,
verzonden 27 januari 2012, 2011-VV-197.

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.

Bentveld:
- Ebbingeweg 3, sloop- en bouw van een woning en kappen van
een boom, verzonden 26 januari 2012, 2011-VV-169.

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar
beroep bij de rechtbank worden ingediend.

Gehandicaptenparkeren

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

Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

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 Dr.
C.A. Gerkestraat 38zw.

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.

Koppeltoernooi voor Louis van der Mije en Hetty Wisker
Voor de fanatieke deelnemers en winnaars aan het toernooi ‘15 Over Rood’ was het zondag
echt afzien. Vanaf 14.00 uur werden de diverse eindronden, zowel voor verliezers als voor
winnaars gespeeld in een overvol café Laurel & Hardy in de Haltestraat. Daarna werden er,
in de avonduren, tussen de besten nog eens de allesbeslissende finalewedstrijden gespeeld.
Uiteindelijk mocht het koppel
Louis van der Mije en Hetty
Wisker, na een enerverende
finalepartij tegen Jeroen v.d.
Bosch en Willem van Esveld
en geleid door oud-eredivi
siescheidsrechter driebanden
Tinus Janbroers, de wisselbe
ker en prachtige prijzen in ont
vangst nemen.
Vrijdag- en zaterdagavond

werden er in poules al vele
wedstrijden gespeeld om voor
een ereplaats op de zondag in
aanmerking te komen. Maar
liefst 16 koppels hadden zich
ingeschreven en organisator
en wedstrijdleider Van der
Mije en uitbater Ron Brouwer,
met vele vrijwilligers, deden
er alles aan om de wedstrij
den plezierig en volgens de
opgestelde reglementen te

laten verlopen. En natuurlijk
werden er prachtige carambo
les gespeeld en was er alom
waardering voor de prestaties
van de enthousiaste deelne
mers. Een bomvol Laurel &
Hardy genoot drie avonden
met volle teugen van de soms
opvallende puntenscores van
de gedreven spelers.
In de finalepartij bijvoor

beeld wist Wisker meteen
al op magnifieke wijze met
haar eerste 5 gescoorde pun
ten op de tegenstanders een
royale voorsprong op te bou
wen. Een voorsprong die het
tweetal niet meer uit handen
gaf en uiteindelijk naar de
overwinning leidde. Ook de
prijsuitreiking was een feest
op zich. Maar liefst 18 spon
sors zorgden voor een royale
prijzentafel die uiteraard zeer
werd gewaardeerd. Een drie
daags biljartfeest waarover
door winnaars en sportieve
verliezers nog lang zal worden

gesproken. Uitslag: 1. Louis
van der Mije/Hetty Wisker; 2.
Jeroen v.d. Bosch/Willem van

Esveld; 3. Dick Pronk/Peter
Snor en 4. Ron Brouwer/Erwin
Hoejenbos.

Vlnr. Louis van der Mije, Hetty Wisker en Ron Brouwer
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handbal

autosport

basketbal

De 4 uur van Zandvoort

ZSC pas laat op dreef

Mooie winst voor Lions

Het is halverwege de Winter Endurance Series, als zondag

De handbalsters van ZSC hebben zondag in de Korver

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag een

5 februari de lichten op groen gaan voor de derde race. Het

duo Wolf Nathan en Jaap van Lagen hebben op dit mo

ment de beste papieren. Het tweetal won overtuigend de

Sporthal ruim gewonnen (19-13). Maar pas in de tweede
helft, na een 9-7 stand, kwamen ze op stoom.

voor een deel in het donker plaatsvond.

had het duo het geluk van
de neutralisaties tijdens de
race. De zogenaamde ‘code
60’, (niemand mag dan
harder dan 60 k/u rijden),
zorgde ervoor dat Fontijn
en Furth zich goed staande
hielden in een veld vol V8,
Porsches en DNRT V8 auto’s
die toch een stuk sneller zijn
dan de bijna twintig jaar
oude BMW. Spanning volop
dus komende zondag. De
toegang tot het evenement
is gratis. Parkeren, achter de
hoofdtribune kost € 6.

autosport
Circuit Short-Rally ook
dit jaar op Zandvoort
Net als vorig jaar, zal ook dit jaar weer een editie van de

Circuit Short-Rally plaats vinden op Circuit Park Zandvoort.
In 2011 vond dit evenement voor het eerst plaats en kende
bij die primeur Coen Vink en Lisette Bakker als winnaars.

Christel Gazenbeek heeft al gescoord

Het handelsmerk van dit
Zandvoortse handbalteam
is snelheid. Snelheid van
handelen en snelheid in de
fast-break. Op de een of an
dere manier lukte dat zon
dag, vooral in de eerste helft,
niet en lag er een bepaalde
matheid over het team. Nu
waren de tegenstandsters,
Westside 5, niet bepaald van
een hoog niveau en trokken
de Zandvoortse speelsters
zich helaas op aan dat niveau.
Gelukkig had coach Sven
Heller dat in de gaten en na
de thee stond er een herboren
Zandvoorts team in het veld.
Binnen de kortste keren lagen
er een zevental ballen achter
de Amsterdamse doelvrouw

en was haar eigen team niet
in staat om Angela Schilpzand,
de Zandvoortse keepster, te
verslaan. Hierna viel Zand
voort weer wat terug en kon
den de gasten terug komen
tot 16-13. Daarna werden de
teugels weer aangetrokken en
stond er toch nog een mooie
19-13 eindstand op het score
bord. Door deze uitslag staat
ZSC nu op een mooie derde
plaats en dat is wel eens an
ders geweest. Komende zon
dag is ZSC vrij en spelen ze op
12 februari uit tegen US 3.
Scores ZSC: Lucia v.d. Drift
6; Martina Balk 5; Naomi
Kaspers 3; Christel Gazenbeek
en Laura Koning ieder 2 en
Szilvia Jakab 1 doelpunt.

darten
Zandvoorts Kampioenschap
Zaterdag 17 maart 2012 organiseert Sportcafé Zandvoort,
in de Korver Sporthal, voor de eerste maal het Zandvoorts

Kampioenschap Darten. Het toernooi is exclusief voor
Short-Rally in 2011 | Foto: Chris Schotanus

De Circuit Short-Rally is net als
bij de eerste editie ook nu weer
de openingsmanche voor het
Nederlands Short-Rally Kam
pioenschap. De lengte van
de Short-Rally is 55 kilometer
waarvan ruim vijftig kilome
ter als klassementsproef gaat
meetellen. Op het Heineken
Paddock is een nieuwe route
uitgezet waarbij de befaamde
bochten, zoals de Tarzanbocht,
de Arie Luyendijkbocht en het
Scheivlak, opnieuw zijn opge
nomen.
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In het veld van de Short-Rally
zijn de gewone Groep-N wa
gens te zien, maar ook auto’s
uit de World Rally Cars kun
nen aan de start verschijnen.
Bekende wagens zijn onder
meer de Mitsubishi Colt, de
Peugeot 205, de BMW 325i en
de Volvo. In totaal verschij
nen er maximaal 50 equipes
aan de start. Alle proeven en
etappes vinden plaats op za
terdag 25 februari en de toe
gang tot alle plaatsen op het
circuit is gratis.

waren onze plaatsgenoten, ondanks blessures, met 63-68
te sterk voor hun gastheren.

Zandvoort 500 en met enig geluk de Nieuwjaarsrace die
Concurrentie van de leiden
de equipe moet gaan komen
in de personen van David
Hart en Hoevert Vos. Zij wa
ren in de laatst verreden race
de grote pechvogels door in
leidende positie uit te vallen.
Naar alle waarschijnlijkheid
zullen ook Hillegommer
Peter Fontijn en Zandvoorter
Peter Furth weer aan de
start staan. Het duo deed
het in de Nieuwjaarsrace
bijzonder goed door met de
NVD BMW in de top 10 te
eindigen. De afgelopen keer

mooie overwinning geboekt op Sea Devils. In Castricum

Zandvoorters.

Aan dit toernooi kunnen
maximaal 32 singles deelne
men. De deelnemers worden
onderverdeeld in 8 poules
van 4 personen. Er wordt 501
gespeeld, best of 3 legs. De
indeling van de poules wordt
door loting bepaald.
Er worden wisselbekers be
schikbaar gesteld voor zowel
de winnaar van de winnaars
ronde als voor de winnaar
van de verliezersronde. Het
inschrijfgeld voor dit eerste
Zandvoorts Kampioenschap

Darten bedraagt € 10. In
schrijfgeld kunt u overmaken
op ABN rekeningnummer
56.59.18.532, t.n.v. J.E. Smit
en met vermelding van uw
naam en ‘Zandvoort dart
toernooi’. Uw deelname is
pas officieel na ontvangst
van het inschrijfgeld. De ui
terste inschrijfdatum is 29
februari en: vol=vol. Meer
informatie bij Marcel Draijer
(tel. 06-53706162, e-mail:
kokkerd@casema.nl) of Rick
de Haan (tel. 06-12806174,
e-mail: r.dehaan@casema.nl)

Het eerste herenteam van
Lions kampt met een lang
durige blessure van Alain
Kroese en daar is sinds vo
rige week Ron van der Meij
bijgekomen. Hij liep tijdens
de laatste wedstrijd een
peesblessure onder zijn
voet op en er moet gevreesd
worden dat hij voor de rest
van het seizoen is uitge
schakeld.
Lions startte zoals te doen
gebruikelijk met een zone
verdediging, ondanks dat
het de vorige keer niet echt
liep. “Het veld in Castricum
is wat kleiner en daarom
speelden we opnieuw in
een zone verdediging. Het
niet meedoen van Ron be
tekende voor ons nog meer
de openingen zoeken in
de aanval door middel van
snel passen en daardoor ook
speelde Mike Kroder meer
onder de borden in de ver
dediging”, aldus aanvoerder
Robert ten Pierik na afloop.
Lions begon geconcentreerd
aan de wedstrijd en kon de
druk die Sea Devils op de
verdediging zette makkelijk
weerstaan. “Wij maakten
gebruik van de gaten die er
vielen in de door hun niet
goed uitgevoerde ‘press’
verdediging. Als Castricum
geen druk zette dan zoch
ten wij veelvuldig Niels
Crabbendam op, die door

zijn lengte twee man naar
zich toe trok en er daardoor
weer gaten vielen”, vertelde
Ten Pierik.
De hele wedstrijd hadden
onze plaatsgenoten een
licht overwicht, maar kon
den dit niet in een grote
voorsprong ombuigen. Dat
kwam vooral omdat ze pech
hadden met de vrije wor
pen en afstandsschoten.
Ten Pierik: “Hoe vaak we
de achterkant van de ring
hebben geraakt, waardoor
de bal er net niet in gaat,
was niet op twee handen
te tellen.”
Halverwege het vierde kwart
stonden de Zandvoorters
maar met twee punten
voor. Castricum probeerde
daarom de druk te verho
gen, maar daardoor vielen
er weer gaten op het veld en
Lions kon de wedstrijd rus
tig, op ervaring, uitspelen.
Topscorer Lions: Mike Kroder
25, Niels Crabbendam 24 en
Dave Kroder 10 punten.
Komende zaterdag speelt
het herenteam van The
Lions om 20.15 uur een
thuiswedstrijd tegen Racing
Beverwijk. Dat belooft een
spannende wedstrijd te
worden want de gasten van
zaterdag staan maar twee
plaatsen onder Lions.

biljarten
Tegenstanders laten
helaas verstek gaan
Zowel het 1e als het 2e
team van de Oomsteedriebanders werden bij
hun thuiswedstrijden aan
de Zeestraat afgelopen we
ken getroffen door afzeg

gingen van de tegenpartij.
Oomstee 3 speelde wel,
thuis tegen Bremmetje 1.
Ondanks 7-13 verlies was
het team tevreden met de
vergaarde punten.

Zandvoortse Courant • nummer 05 • 02 februari 2012

voetbal

schaatsen

Onverdiende nederlaag SV Zandvoort
SV Zandvoort is afgelopen zaterdag met een flinke kater

van het veld gegaan. In de allerlaatste seconden wisten de

gastheren van Aalsmeer, nummer 2 van de ranglijst, als

nog een onverdiende overwinning uit het vuur te slepen.
Als echter Zandvoort wat meer geluk had gehad, was een
dikke overwinning meer dan zeker geweest, maar dat telt
uiteraard niet.

Goed verdedigend werk van Ronald Kaales

Door blessures of andere za
ken stond er weer een heel
jong elftal in het veld en net
als de vorige wedstrijd was
Zandvoort niet bang voor

de tegenstanders. Toch liet
Zandvoort zich aanvanke
lijk achteruit drukken. Aan
de andere kant echter was
Aalsmeer slordig in de afwer

king waardoor onze plaatsge
noten zich konden herpakken.
De Zandvoortse aanvallen le
verden een aantal kansjes op
en vijf minuten voor de rust
kon Nigel Berg, met een slim
‘puntertje’, zijn ploeg aan de
leiding helpen.
Na rust hetzelfde beeld.
Uiteraard moest Aalsmeer nu
komen en opnieuw werden
de kansjes die ze kregen in
eerste instantie om zeep ge
holpen. In de tiende minuut
kwamen de ploegen weer in
evenwicht. Slecht verdedigen
van de Zandvoortse defensie
was hier debet aan. Maar
Zandvoort zou zich herpak
ken. Met nog een kwartier
te gaan was het eigenlijk al
leen maar Zandvoort dat druk
zette. Hoe het mogelijk is dat
uit diverse situaties niet ge
scoord werd zal altijd in het
ongewisse blijven. Dan weer
een been, dan weer de paal,

dan weer de keeper stonden
constant in de weg van een
verdiend Zandvoorts doel
punt.
Alle supporters hadden zich al
bij een gelijkspel neergelegd
toen in de allerlaatste minuut
de thuisclub voor het doel van
keeper Boy de Vet kon komen.
Menigeen dacht nog aan
buitenspel maar de arbiter
van dienst wenste daar niet
in mee te gaan. Zandvoort
verloor schlemielig en onver
diend met 2-1 van Aalsmeer.
IJs en weder diende speelt SV
Zandvoort komende zaterdag
om 14.30 uur uit bij Hellas
Sport dat afgelopen zater
dag met 1-0 bij Monnicken
dam verloor. Overige uitsla
gen 2e klasse A: TOB – AFC:
2-1; WV-HEDW – Opperdoes:
2-1; Castricum – Overbos: 2-2;
Amstelveen – AMVJ: 0-3 en
BOL – ZOB werd 2-2.

ruitersport
Baarshoeve Challence 2012 werd groot ruiterfeest
Afgelopen zondag is de Baarshoeve Challenge gereden op
manege de Baarshoeve aan de Keesomstraat. Het was een
groot spektakel waarnaar bijna 500 mensen zijn komen
kijken en aanmoedigen.

Baarshoeve Challence

Maar liefst 16 lesgroepen re
den in carrouselformaties te
gen elkaar en streden om de
Baarshoeve Wissel Bokalen.
In 2 categoriën namen circa
120 ruiters deel. Ook werden
er prijzen uitgereikt voor
het meest originele thema
en voor iedereen was er een
medaille ter herinnering aan

deze leuke dag. Alle deelne
mers en ook de paarden wa
ren verkleed.
De ruiters waren al maanden
van te voren vol enthousi
asme en fanatiek aan het oe
fenen en hebben zelf, met el
kaar, de kür in elkaar gezet die
ze wilden laten zien en zelf

ook de kleding verzorgd. Het
was een groot plezier om de
optredens van de verschillen
de lesgroepen te zien, waarbij
vooral de gedrevenheid om al
les perfect uit te voeren prima
was waar te nemen. Vooral
de uitvoering van de thema’s
was bij sommige groepen
overduidelijk aanwezig. Een
leuk en gezellig evenement
waarmee de Baarshoeve ze
ker een belangrijke bijdrage
leverde om de populariteit
van de ruitersport nog eens
extra te onderstrepen.
De uitslagen: De winnaars
van Bokaal I zijn geworden
in Categorie I: Groep dins
dagavond 20 uur met thema
Disco 70 ties 1e prijs : Joyce
ten Velden, Tjitske de Jonge,
Urbach, Iris Planting, Shanna
Groenenboom, Monique
Korver, Regina Brugman,
Astrid Kerbof en Yvonne
Lijesen, De 2e prijs is gewon

nen door de vrijdagavond
groep van 20.00 uur met the
ma Gooise Vrouwen: Melanie
Barends, Emily Barends, Gaby
Loos, Sanne Loos, Esmee
Klop, Demi Mulder, Jessica
Morssinkhof, Inga van der
Kuil, Marsja van Marle en
Yael Blom. Categorie II: 1e
prijs: de groep van donder
dagmiddag 16 uur met the
ma Jonkvrouwen: Angelica
Lelz, Jonna Wagenaar, Jessie
Kettmann, Donna de Oude,
Sanne Swart en Lotte Swart.
2e prijs, de groep van zaterdag
9.30 uur met thema Indianen:
Sanja Braun, Liselot Nicolaas,
Danielle Busee, Gillian van
der Kooy en Menissa Weijers.
De orginaliteitsprijs in cate
gorie I ging naar de donder
dagavond groep 21.00 met
thema American Footbal, in
categorie 2 werd gewonnen
door de groep van woensdag
middag 16.00 uur met thema
engeltjes.

Mooie prestatie in
alternatieve elfstedentocht
Onze plaatsgenoten Arjan de Boer en Johan van Marle

hebben vorige week vrijdag op de Weissensee in Oosten

rijk een prestatie van formaat geleverd. Beide hebben de

alternatieve Elfstedentocht, een tocht van 200 kilometer,
uitgereden en ook nog eens een mooie tijd neergezet. Zij

presteerden het om in 9 uur en 14 minuten de vier ronden
van 50 kilometer af te leggen.

Arjan de Boer (l.) en Johan van Marle

Hoewel ze voor de start
elkaar kwijt raakten in het
gedrang van de 1.100 deel
nemers, konden ze toch ge
zamenlijk van start gaan bij
een temperatuur van -17,5°
C. In de eerste twee kilome
ter viel De Boer twee keer
maar “dat hoort erbij”. Ook
Van Marle ging twee keer

hard onderuit. Toen einde
lijk de zon opkwam, de start
was om 07.00 uur, werd het
zelfs zeer prettig om daar
te schaatsen. Na de finish
wachtte voor onze plaats
genoten het Alternatieve
Elfstedenkruisje en een
warm bad. Gefeliciteerd
met jullie prestatie.

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
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Fier
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenarts Dekker
Dorsman Assurantiën
Eetcafé Lido
HB Alarmsystemen B.V.
La Bonbonnière
Laurel & Hardy

Onel Window Dressings
Pluspunt Boomhut
Praktijk Ixchel
Qian Fang
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Tiroler Stuberl
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Vermiste agent in
Zandvoorts hotel
aangetroffen
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Parool-delegatie
herdenkt jaarlijks
Wim Gertenbach

Circuit

Circuitrun in
maart wordt
één groot feest

De meningen over Watertoren zijn verdeeld
Dinsdag stond de Ronde Tafel-bijeenkomst over de watertoren op de agenda. Wat

moet er nu gebeuren met de watertoren? Dat was de centrale vraag tijdens deze druk
bezochte bijeenkomst in het raadhuis. Herbouwen of slopen?

Zandvoorters zijn verdeeld over de toekomst van dit monument

Wethouder Belinda Görans
son wilde met deze Ronde
Tafel de stemming peilen
die er onder de Zandvoorters
leeft. “Nee, het is zeker niet
zo dat we voorstander van
sloop zijn. Maar als de meer
derheid van de aanwezigen
had aangegeven dat dit de

voorkeur heeft, dan zou dat
voor het college een reden
kunnen zijn om dat aan de
raad voor te leggen.”
Maar zover kwam het niet.
De ene helft van de aanwe
zigen was stellig: handen
af van dit monument, an

De Mannetjes

Meningen
verdeeld

Nu nieuw bij

SEA OPTIEK:
LEASE

uw nieuwe bril
of contactlenzen!
En ondertussen
zal de toren
verder verloederen

deren, onder wie bekende
Zandvoorters, hadden er
geen moeite mee als er iets
anders voor in de plaats
komt. “Als er niets gebeurt,
staat de toren over 25 jaar
nog te koop.” De politiek
was ruim vertegenwoor
digd tijdens de Ronde Tafel.
De standpunten waren
overduidelijk. Jerry Kramer
van de VVD en Cees van
Deursen van GroenLinks
vonden elkaar overduidelijk:
de watertoren moet blijven!
Hoewel een meerderheid
van de aanwezigen voor

behoud van de watertoren
was, proefde je wel zorg om
de bestemmingsmogelijk
heden. Door de grote water
bakken en het ontbreken van
goede vluchtwegen kun je er
weinig mee. Aan de econo
mische haalbaarheid wordt
sterk getwijfeld, hoewel een
rapport onlangs aantoonde
dat die mogelijkheden aan
wezig zouden zijn. Die twij
fel leeft bij de huidige eige
naren ook; vandaar dat zij
de gezichtsbepalende toren
willen verkopen.
Zandvoorter Ger Cense had
een duidelijke mening: “Dit
gebouw, daar kun je niks
mee. Slopen dus.” Zijn plan
om op de plek van de wa
tertoren de oude vuurboet
nieuw leven in te blazen,
zoals hij vorige week in de
Zandvoortse Courant ont
vouwde, kreeg weinig bijval.
Jerry Kramer: “De originele
vuurboet was een stuk lager.
Als je die gaat ‘oppompen’
dan gaat het op een flatge
bouw lijken. Ik vind toch al
dat de oudere Zandvoorters
te gemakkelijk oude gebou
wen willen slopen. Dat is in
het verleden al genoeg ge
beurd. Laten we die fout niet
weer maken.”

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

www.seaoptiek.com

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

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

Sport
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023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Vier uursrace
beïnvloed door
sneeuw en kou

IJspret op Zwanenmeer
Het ijs van het Zwanenmeer aan de Frans Zwaanstraat is

dik genoeg voor schaatsende kinderen en volwassenen.
Afgelopen zaterdag veegden gemotiveerde ouders uit de

omgeving het ijs sneeuwvrij zodat zondag het schaatsfestijn kon beginnen.

Jong en oud hebben plezier op het ijs

Er was zelfs een geïmprovi
seerde koek en zopie aanwe
zig en de sfeer was gezellig.
Ook de Zuidduinen werden
gebruikt om er heerlijk van
af te sleeën. De Zandvoortse
boswachter Gerard Scholten,
die dagelijks met zijn hond
door de Zuidduinen loopt en
de duinen geadopteerd heeft
als zijnde uniek zeedorpen
landschap, wil langs deze
weg iedereen een compli
ment geven voor het schoon
houden rondom het meertje.
Want er is geen zwerfvuil te
vinden en dat is geweldig,
een compliment waard dus.

Nu maar duimen dat het nog
even blijft vriezen.

Centrum ijsbaan

Het schaatsbaantje in het
centrum, op het terrein waar
het Gemeenschapshuis heeft
gestaan, ging zondag voor
het eerst open. Maandag
echter meldde initiatiefne
mer Jules Fransen dat het ijs
kapot was gemaakt en het
plasticfolie was doorgeprikt.
Wie daarvoor verantwoor
delijk is, is vooralsnog niet
bekend, maar het mooie
initiatief is helaas de grond
ingeboord.

Kijk op
http://vergunningen.zandvoort.nl/wave
voor een online overzicht van aangevraagde
en verleende vergunningen
Gemeente Zandvoort
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familieberichten

dankbetuiging

Enige kennisgeving
Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve moeder,
oma en omi is overgegaan in dierbare herinneringen.

Christina M. Heeroma - Korzaan

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn man, vader en opa

weduwe van A. Heeroma
Utrecht, 17 juli 1919

Rie Water-Blokker
Kinderen en kleinkinderen

B. Heeroma en
R. Heeroma-Bartra
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

in memoriam

Correspondentieadres:
Hogeweg 56, flat 15
2042 GJ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is
geweest, geven wij kennis van het heengaan
van onze lieve moeder en oma

Adriana Visser - de G
Grroot
Jannie
weduwe van Cees Visser
Op 30 januari 2012 is overleden, onze bezorger

Nico Voss
Nico was altijd vrolijk, gezellig en deed met veel
plezier zijn werk, zelfs tot een paar weken voor zijn
overlijden. Diep respect hebben wij voor zijn doorzettingsvermogen en zijn positieve kijk op het leven.
Nico bedankt. Adieu!
Apotheek Beatrixplantsoen
Bezorgers Cees Romijn en Gerard Hunter
Apotheekteam Monique Koning, Corrie Tilman,
Tineke Schellekens, Willy Kappert, Ans Berg,
Patricia Roescher en Carla Wiesener
Carla Abels, apotheker

Spotlights
Lieve Bert & Papa
Van harte met je
60e verjaardag!
Nog vele jaren
toegewenst van ons
Liefs Mar, Raymond & Bianca, Cindy & Jordy.

2

Steven Water

Zandvoort, 2 februari 2012

Watergraafsmeer,
14 mei 1916

Zandvoort,
5 februari 2012

Uit het oog maar voor altijd in ons hart...
* 03-06-1939
* 26-06-1943

Ron Schouten
† 07-02-1997
Hetty Schouten-Heeres † 02-12-1997

XXX Celestine, Gert Jan en Yves

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
A.L. Dyserinckstraat 31
2032 RA Haarlem
tel:
06 54661799
e-mail:
info@inekesmit.nl
website: www.inekesmit.nl
transparante prijzen

René
Diana en Niels
Monique
Jaap
Sanne en Michiel

Liefdevol en betrokken

Yvonne en Harry
Stan
Peggy en Andy
Mama is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. Er is gelegenheid tot
afscheid nemen en condoleren op vrijdag 10 februari van 19.00
tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag
13 februari om 12.45 uur in crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6, 1985 HG Driehuis (Velsen).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.
Geen bloemen

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Iemand eens in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

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

februari
10 Pub Quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
10 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
14 Sjoelkampioenschap heren - Café Koper,
aanvang 20.00 uur

17 Oomstee Jazz - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
17 Jongeren carnaval - Discotheek Chin Chin,
10-13 jarigen. 19.30-22.30 uur

19 Kerkpleinconcert - Protestantse Kerk,
aanvang 15.00 uur

19 Kinder carnaval - Theater De Krocht, 14.00-17.00 uur

Vermiste agent in
Zandvoort aangetroffen
De 30-jarige vermiste politieagent Friso Wouda is zaterdagmiddag rond 13.00 uur levenloos aangetroffen in het

Palace hotel in Zandvoort. De Rijksrecherche en een Forensisch opsporingsteam uit de politieregio Kennemerland
zijn daarop een onderzoek gestart.

Palace Hotel | Foto: PR

Voorlopige resultaten wijzen
op zelfdoding waarbij het
slachtoffer gebruik heeft ge
maakt van zijn eigen dienst
wapen. Zoals gebruikelijk is de
politie, uit piëteit met de na
bestaanden, terughoudend in
het verstrekken van informa
tie in geval van zelfdodingen.
Daarom worden ook geen na
dere details bekend gemaakt.

Zoektocht

Wouda werd sinds dinsdag
morgen 31 januari vermist.
Sindsdien werd er met man
en macht naar hem gezocht.

Dit leidde echter niet tot in
formatie over zijn verblijf
plaats. Het onderzoeksteam
had geen concrete informatie
over de aanleiding van Friso’s
verdwijnen. Het laatste con
tact met Friso is maandag
30 januari geweest. Hij ver
scheen die avond niet op zijn
werk voor zijn nachtdienst
bij de politie in Delfzijl. De
agent was vorige week dins
dag voor het laatst gezien bij
een pinautomaat en bij een
supermarkt bij het A-kerkhof
in Groningen. Daarna ontbrak
elk spoor.

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d. 7 februari

Raad onaangenaam verrast
over financiën erfpacht
Diverse fracties van de Zandvoortse gemeenteraad hebben afgelopen dinsdag kritische
vragen gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel Financiën erfpacht. Pim Kuijken
(PvdA) verwoordde het als “wij zijn onaangenaam verrast”.
Voor het traject om te ko
men tot goede erfpacht
contracten voor het gebied
Middenboulevard, is meer
capaciteit nodig dan aan
vankelijk was voorzien. Het
college vraagt de raad om
hiervoor € 194.715 ter be
schikking te stellen, waar
van € 105.183 ten laste van
de grondexploitatie (grex)
Middenboulevard komt.
Jerry Kramer (VVD), Cees
van Deursen (GL) en Bruno
Bouberg Wilson (OPZ) vroe
gen zich af waarvoor zo een
groot bedrag extra nodig
zou zijn. Van Deursen: “Als
er al zoveel extra geld nodig
is, zou dat anders gefinan
cierd moeten worden. Een
substantieel bedrag moet
betaald worden aan exter
ne adviseurs en dat moet
dan uit de pot personeels
kosten betaald worden.”
Kramer was ook kritisch.
Volgens hem zijn er een
aantal van de zaken waar
extra geld voor nodig zou
zijn, al afgehandeld en dus
niet meer nodig. Bouberg
Wilson vroeg zich af waar
om er extra inspanningen
nodig zijn. Zoals hierboven
al vermeld staat was de
PvdA onaangenaam verrast
door de hoogte van de extra
injectie. “Ik vind het heel erg
veel. Dit baart zorgen voor

de toekomst. Ik vraag mij
af of, ondanks de ervaring
die wij nu opdoen, er geen
extra kosten zullen komen
voor het Van Fenemaplein?
Ik vermoed dat dit niet zo
is”, aldus Kuijken. Volgens
de PvdA is het geen leuk
voorstel “maar we moeten
wel verder”.

Antwoord Toonen

Op een vraag of wethouder
Gert Toonen kan laten uit
zoeken hoeveel er nu al aan
de Middenboulevard ge
spendeerd is, antwoordde
hij dat het waarschijnlijk
meer zal kosten om dat
uit te zoeken dan het be
drag dat nu door het col
lege gevraagd wordt. Wel
gaf hij aan dat de grex
Middenboulevard constant
geactualiseerd wordt en dat
er geen tekort kan ontstaan.
Wanneer er uiteindelijk niet
meer uit die pot genomen
hoeft te worden kon de wet
houder niet aangeven. “Ook
ik kan niet in een glazen bol
kijken”, zei hij. Het extra geld
is volgens hem nodig omdat
er nog steeds gesprekken
plaatsvinden en werkgroe
pen bezig zijn met externe
adviseurs. “Het extra bedrag
kan door de complexiteit
nog meer gaan worden.
Helemaal als er gerechte

lijke gangen volgen”, aldus
Toonen.

Parkeerterrein De Zuid

De tongen kwamen ook los
toen de vergoeding die de
gemeente zal gaan betalen
aan de oud-exploitant van
parkeerterrein De Zuid ter
sprake kwam. De teneur in
de vergadering was een van
onbegrip. “Dus als ik weiger
krijg ik meer”, vroeg Willem
Paap (SZ) zich af. Andere
sprekers waren het met hem
eens. In eerste instantie was
de gemeente niet bereid om
meer dan € 38.000 te beta
len. Dit bedrag kwam voort
uit een taxatie van een on
afhankelijke taxateur. De
exploitant had echter naar
aanleiding van een eigen
taxatierapport een veel ho
gere som geëist. Wethouder
Andor Sandbergen was van
mening dat deze langsle
pende zaak nu eindelijk
eens afgesloten zou moe
ten worden en kwam de
exploitant tegemoet door
€ 58.000 te willen betalen.
“Bepaalde zaken wilden wij
niet overnemen maar dat
doen wij nu toch waardoor
het nieuwe bedrag redelijk
is. Wel is er een eis van ons
dat het tegen finale kwijting
is”, maakte de wethouder
duidelijk.

vervolg - pagina 1 - Watertoren
Was het te koop zetten van
de watertoren een truc van
de eigenaren om zo de ge
meente mee te krijgen voor
verdergaande plannen? Niets
van waar, beweert wethouder
Göransson stellig. Ook een
van de aanwezige eigenaren
ontkent dat verkoop de ach
terliggende gedacht is. “Wij
zijn er klaar mee, laat een an
der het nu maar proberen”, zei
hij. En als er geen andere ko

per komt? “Wij hebben geen
financiële problemen, dus
haast met de verkoop heb
ben we niet”, aldus de medeeigenaar.
Eens werden de Ronde Tafelbezoekers het niet op deze
avond. Maar dat had de wet
houder ook niet verwacht. “Ik
ben al blij dat er open over
wordt gepraat”, was zij van
mening. Wie er brood in ziet

om de huidige bouwvallige
watertoren om te toveren tot
een luchtkasteel, die is wel
kom. De gemeente, zo proefde
je tijdens de Ronde Tafel, is be
reid mee te denken en moge
lijk zelfs meer. Overigens zou
er een oud raadsbesluit moe
ten worden veranderd om de
watertoren plat te gooien. Bij
de verkoop in 2006 is bepaald
dat de toren niet gesloopt
mag worden.

column

Volgens mij…

…zit heel Nederland te wach
ten op drie Friese woorden
“It giet oan!” Zodra het gaat
vriezen krijgt iedereen de
kriebels. Zal dan eindelijk de
Elfstedentocht doorgaan? In
het Hoge Noorden kwam al
snel een telefoontje dat de
sloot voor de deur dicht zat en
de schaatsen te klein waren.
Via Marktplaats kwam alles in
orde: ‘it giet oan beppe’.
Dit weekend kon ook schaats
minnend Zandvoort de ijzers
onder binden. Met geweldige
inzet van diverse vrijwilligers
werd de lege plaats waar ooit
het Gemeenschapshuis stond
omgetoverd tot een ijsbaan.
Het deed mij denken aan de
ondergespoten voetbalveld
jes, schaatsen op de Vijverhut,
het trottoir bij hotel Bouwes
en de modderkommen. En ja
ren daarvoor was de ijsbaan
bij garage Rinko een publieks
trekker. De kolenboeren had
den het druk en de kolenkit
stond goed gevuld naast de
kachel. Diep onder de dekens
met een kruik was het nog
om uit te houden. ’s Ochtends
stonden de mooiste ijsbloe
men op de ramen en was het
even doorzetten om je met
koud water te wassen. Toen
schaatste ik nog en maakte ik
grote sneeuwpoppen samen
met de kinderen uit de straat.
Voor mij en vele anderen hoeft
het allemaal niet meer. Ik zit
niet te wachten op glij- en val
partijen. Een week terug was
mijn tuin al toe aan de lente.
De narcissen bloeiden en de
merel zong zijn hoogste lied.
Heerlijk! Gaat het jandorie
toch nog sneeuwen en vrie
zen! Ergens achterin een kast
vind ik oude moonboots voor
een eventuele noodwande
ling. De dikke truien gebreid
door mijn moeder zijn door
de mot verorberd. Die mis ik
nu wel want op 10 februari
is het Warme Truiendag. Zet
de verwarming lager, trek
een dikke trui aan en
ga één dag verstandig
met energie om. Ook
Zandvoort doet mee:
‘It giet oan’.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Niet inschrijven voor de Elfstedentocht
maar gewoon komen naar de
Informatie-ochtend of middag over

Gezonde Voeding en Aloë Vera
door Annette ter Heijden.
Bijeenkomst op donderdag 16 februari
van 10.30-12.30 uur of van 14.00-16.00 uur in
Zandvoort. Bel voor reservering
of informatie 023-57 165 11 of 06-2919 2442.
Zie ook: www.Gezondheidaanzee.nl.

burgerlijke stand

28 januari - 3 februari 2012
Geboren:

Lawin, dochter van: Ajjo, Sherine.
Diemer Johannes, zoon van: Dingenouts, Koert Jozef en:
Scheffers, Karolina Anna Lucia.

Overleden:

Castien, Franciscus Wilhelmus, oud 79 jaar.
Swart, Louis, oud 68 jaar.
Neele, Jan, oud 95 jaar.
Cozijnsen, Anton Jan, oud 97 jaar.
Voss, Nicolaus Daniël Joachim, oud 74 jaar.
Allis geb. Drommel, Cornelia Pieternella, oud 81 jaar.

kerkdiensten -

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

WINTERBANDEN

Aanbieding

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto
winterklaar te maken. Winterbanden zorgen
bij een temperatuur onder de 7 graden voor
een betere prestatie.

Onze heerlijke gevulde koek € 1,25
14 februari is het Valentijnsdag en daarom
vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag

250 gram Leonidas bonbons
in leuke Valentijn verpakking,
van € 6,95 voor € 5,75.
Tevens hebben wij ook nog andere leuke
Valentijn verrassingen om cadeau te doen.

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.

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

 023-5719013

Dreams&Daytime

a.s. zondag

De nieuwe May-collectie is binnen!

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. S. Zijlstra uit Heemstede • www.kerkzandvoort.nl

Kijk ook eens op onze nieuwe facebook pagina.
www.facebook.com/dreamsanddaytime

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves • www.aap-parochies.nl

Dreams & Daytime - Haltestraat 10 C Zandvoort (Jupiter Plaza Passage)
Tel.023-5737494 - www.dreamsanddaytime.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK 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
Tel. 023 - 57 156 53 • Brederodestraat 158, 2042 BM 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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Onze winteraanbieding:

pannenkoek + warme
chocolademelk met slagroom: € 5,Elke eerste vrijdag van de maand
onbeperkt Surinaams eten à € 10,- p.p.
7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur
Ook voor partijen, recepties en als trouwlocatie.
Info: 06-84 09 06 87
Eetcafé Lido, Boulevard Barnaart 10, 2041 JA Zandvoort

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785
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Mysterieuze damp boven zee
Vorige week zaterdag deed zich een mysterieuze dampvorming boven zee voor. Zelfs oudere dorpsgenoten hadden dit nog nooit gezien. Het leek wel alsof de zee kleine fonteintjes damp uitspuwde, bijna in kaarsrechte lijnen achter elkaar.

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)

Gepimpte bankjes

Het fenomeen moet waar
schijnlijk gezocht worden
in het grote temperatuur
verschil tussen de lucht bo
ven zee en het zeewater. De
lucht had een temperatuur
van -19,4°C., die van het zee

water was naar schatting
+6°C., een verschil van meer
dan 25 graden derhalve.
Het zeewater verdampte in
de lucht erboven en zorg
de zodoende voor unieke
plaatjes. Later op de dag,

toen de lucht minder koud
was geworden, was er niets
meer dat aan dit ‘wonder
der natuur’ herinnerde.
Gelukkig hadden we toen
al het fenomeen vastge
legd op beeld.

Opening bioscoop in het verschiet
Na geruime tijd dicht geweest te zijn, is de verwachting dat de bioscoop in Zandvoort

in de loop van mei weer open gaat. Een omzetting van analoog naar digitaal zal ervoor
zorgen dat binnenkort weer volop films kunnen worden gedraaid in het Circus theater.
In een gesprek met René
Paap van Circus Zandvoort,
gaf hij aan dat er een groot
landelijk project is gestart
waarin naast de vele biosco
pen ook de filmmaatschap
pijen en filmdistributeurs
zijn vertegenwoordigd.
Het gaat met name over
het omzetten van analoge
films naar het meer van

deze tijd zijnde digitale pro
ces. Deze technische kwes
tie vereist nogal veel tijd,
aangezien het ingestelde
installatieteam het gehele
land moet bedienen. Te ver
wachten is dat Zandvoort
in de loop van april aan de
beurt is en na eveneens een
aanpassing en verbouwing
van de huidige filmcabine,

ZANDVOORTSCHOON !?
en dwarrelend papier

hoopt men het publiek in
ieder geval voor de zomer
weer een actueel ‘cinema
tografisch’ aanbod te kun
nen tonen. Het is tevens de
bedoeling dat ook de oude
films, zoals die momen
teel nog steeds met veel
plezier worden gedraaid
bij Cinema Nostalgie, snel
worden gedigitaliseerd.

Gemeente Zandvoort

Ondanks het feit dat we steeds meer digitaal gaan communiceren
wordt nog heel veel leeswerk op papier verspreid. Naast dag- en
weekbladen zijn dat o.a. reclamefolders. Veel huishoudens houden
reclameblaadjes buiten de deur door gebruik te maken van een ja/nee sticker op de
brievenbus. Zo’n sticker is gratis af te halen bij de centrale balie van het gemeentehuis.
Ontvangt u wel de reclameblaadjes dan horen deze, samen met kranten en karton, thuis
in de papierbak. De tientallen openbare papierbakken staan verspreid over het dorp. U
kunt ook een gratis rolemmer bestellen die eens per maand aan huis wordt geleegd. Oud
papier hoort niet in de vuilnisbak; dat is verspilling van grondstof, kan de bron worden
van rondzwervend afval en maakt afvalverwijdering onnodig duur.
Makkelijker kan het bijna niet en het scheelt dan ook nog eens ruimte in de vuilnisbak!
Kijk voor meer informatie: www.zandvoort.nl

Het kunstproject dat moet
zorgen voor een kleurrijke
boulevard van Zandvoort
is afgelopen weekend
van start gegaan. Een vijf
tal kunstenaars, Mona
Adegeest, Donna Corbani,
Trudy Abeelen, Hilly Jansen
en Marianne Rebel hebben,
ieder in hun eigen stijl, vijf
bankjes kleurrijk beschil
derd. Het zijn de eerste vijf,
voor de andere bankjes zijn
diverse ideeën maar die
moeten volgens Marianne
Rebel nog uitgewerkt wor
den. De bankjes moeten na
het drogen nog drie lagen
harde lak er overheen krij
gen, die ervoor moeten zor
gen dat de bankjes tegen de
weersinvloeden beschermd
zijn. In maart zullen de
bankjes geplaatst worden.

Trekking
Kerstbomenloterij

Dit jaar zijn bijna de helft
meer bomen ingezameld
als vorig jaar. De jaarlijkse
inzameling en verbranding
van de kerstbomen op 11 ja
nuari heeft in totaal 816 bo
men opgeleverd. Voor elke
boom kregen de inzame
laars een lootje en geld. Er
zijn 20 bonnen van € 5 ver
loot onder de ingezamelde
bomen. De trekking is als
volgt: kleur roze; 22-46-5277-108-121-147 en kleur grijs;
56-81-134-142-181-209-262326-373-415-476-544-581.
Alle winnaars van harte
gefeliciteerd!

Winter in het duin

Te koud voor een wande

ling? Nee, hoor! Ook in de
winter valt er
veel te beleven
in het Natio
naal Park ZuidKennemerland!
Met een erva
ren natuurgids
ga je tijdens
deze excursie
op zoek naar
sporen, knop
pen, basten van bomen,
gallen en winterannuellen.
Verzamelen bij het informa
tiepaneel bij parkeerplaats
Koev lak, ingang Zeeweg
(N200) in Overveen. Kosten:
volwassenen € 2,50, kinde
ren en 65+ € 1,50. Verplicht
aanmelden bij www.npzuidkennemerland.nl. Deze
excursie is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar, ech
ter niet voor (kinder)partij
tjes. Neem hiervoor contact
op met De Zandwaaier.

Zomerexpositie 2012

Hoewel de winter nog
vast in het zadel zit, wordt
er bij de Lokale Raad van
Kerken al gedacht aan de
jaarlijkse zomerexpositie.
Voor deze expositie kunnen
Zandvoortse kunstenaars
zich opgeven. Zij moeten
wel voldoen aan het thema
van 2012: ‘Zeegezichten’. De ma
ten van de schil
derijen kunnen
maximaal 90 x
90 cm. bedragen
i.v.m. de beschik
bare hangruimte.
Diverse kunst
vormen zijn ui
teraard mogelijk
en zelfs zeer welkom. De
expositie in de Agathakerk
gaat op 7 juli van start en zal
tot en met 8 september te
bezichtigen zijn op de zater
dagmiddag en na de kerk
diensten. Voor nadere in
formatie kunt u terecht bij
Marina Wassenaar-Nijhuis,
tel. 5712861 of e-mail: nij
huis9@ziggo.nl.

Geef om vrijheid

Mensenrechtenorganisa
tie Amnesty International
houdt in 2012 voor de
tiende keer een lande
lijke collecte. In de week
van 12 februari tot en met
18 februari zullen ook in
Zandvoort collectanten
steun vragen voor het
werk van Amnesty. Mocht
u tijdens de collecteweek
niet thuis zijn, geen pro
bleem, vanaf zondag 19
februari staat er een col
lectebus bij Café Koper
op het Kerkplein, daar
waar ieder jaar tijdens de
collecte de Amnesty-vlag
wappert.

Kindercarnaval

Op 19 februari is het in
middels traditionele
Kindercarnaval in De
Krocht. Voor de iets ou
dere kinderen, van 10 t/m
13 jaar, wordt in discotheek
Chin Chin dit jaar voor
het eerst ook een carna
valsfeest georganiseerd,
van 19.30 tot 22.30 uur.
Verkleden is uiteraard ver
plicht. Kaarten à € 4 zijn
te koop bij Robin, tel. 0652041460.

Aparte vondst

In een jaren 20 woning in
de Da Costastraat kwam
tijdens een verbouwing
tot grote verassing een
heel oud (kinder) schoen
tje tevoorschijn. Mogelijk
is deze vondst van voor de
oorlog of misschien weet
u meer over het schoentje
te vertellen? Wij zijn erg
benieuwd.
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IT GIET OAN..!!

Nicolaas Beetslaan 36
Zandvoort

Vraagprijs: € 285.000,= k.k.
Julianaweg 27
Zandvoort

Vraagprijs: € 850.000,= k.k.
Koningstraat 1
Zandvoort

Vraagprijs: € 249.000,= k.k.
Tjerk Hiddesstraat 53
Zandvoort

Vraagprijs: € 169.950,= k.k.

Deze aantrekkelijke ’30-er jaren eengezinswoning
heeft een heerlijk zonnige tuin (ca. 10 m diep) op
het zuiden gelegen, 4 slaapkamers, een ruime
woonkamer met openslaande deuren naar de achtertuin, een dakterras, 2 dakkapellen, etc, etc! De
woning is gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving, aan een brede laan nabij het centrum,
strand en basisscholen!
• Rustige laan met diverse speelmogelijkheden
voor kinderen;
• Begane grond en 1e etagevloer is
uitgevoerd in grenen hout;
• Zonnige tuin op het zuiden;
• Woonopp. ca. 115 m2, perceel 114 m2.

de Favaugeplein 59-HS
Zandvoort

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Deze uitermate charmante en sfeervolle halfvrijstaande
30-er jaren villa is gelegen op een prachtige kavel van
540 m2 in het geliefde groene hart van Zandvoort. De
zonnige tuin met meerdere terrassen is gunstig gelegen op het zuiden. De woning heeft een fantastische
woonkeuken, een sfeervolle woonkamer, moderne badkamer en 3 slaapkamers. Onder architectuur van Remo
De Biase is de woning in 2006 verbouwd.
• Markiezen en luiken aanwezig rondom de woning;
• Dak vernieuwd en dakkapel
aangebracht in 2001;
• Alarminstallatie door het gehele huis
en sproeisysteem in de tuin;
• Woonopp. ca. 165 m2, perceel 540 m2.
Deze zéér verzorgde en lichte ééngezinswoning met
patio, berging (voormalige koelcel van melkboer Disseldorp!) en 3 slaapkamers is gelegen in het hart van
Zandvoort op een steenworp afstand van de winkelstraat Haltestraat. In 2006 is de woning gerenoveerd
en in 2010 zijn de badkamer en het toilet vernieuwd.
De fraaie eikenhouten vloer op de begane grond is
ook uit 2010. Hier is het heerlijk wonen midden in het
centrum van Zandvoort!
•
•
•
•

Fraaie paneeldeuren en glas-in-lood;
Eiken houten vloer;
Elektra en dak vernieuwd 2006;
Woonopp. ca. 106 m2, perceel 75 m2.

Op de 3e verdieping gelegen 3 kamer-appartement,
thans 2-kamer met uitzicht over de duinen en de
Noordzee. Het is een prettig appartement en beschikt
over een ruim balkon op het zuidoosten en een berging op de begane grond. Het complex is voorzien van
2 liften, een afsluitbaar parkeerterrein en ligt op nog
geen 150 meter van het strand.
• Licht appartement gelegen dichtbij het strand;
• Woonoppervlakte ca. 67 m2 excl. balkon;
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein
via de slagboom;
• Servicekosten € 325,50 p/mnd incl,
voorschot gas en water.

Hogeweg 76F2
Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.
Max Euwestraat 77
Zandvoort

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.
Raadhuisplein 4C
Zandvoort

Vraagprijs: € 498.500,= k.k.

Dit bijzonder hoogwaardig afgewerkte appartement is gelegen op een toplocatie direct aan de
boulevard met een heerlijk royaal terras, L-vormige
woonkamer, 2 slaapkamers en een badkamer. Het
is geheel gerenoveerd en heeft een fantastisch uitzicht. De ruime garage en de parkeerplaats voor de
garage maken het woongenot compleet!
• Fraai appartement mét garage, geheel
vernieuwd in 2008;
• Centraal gelegen én direct aan de
boulevard met het strand;
• Servicekosten € 255,= p/mnd;
• Woonoppervlakte circa 82 m2.
Gelegen op de begane grond een ruim 3-kamerappertement met een parkeerplaats in de parkeergarage en een royaal zonneterras/tuin. Het appartement ligt centraal in het centrum met de bakker,
Albert Heijn en de terrasjes om de hoek met het
strand en het NS-station op loopafstand.
• Appartement met een zonneterras én
inclusief een parkeerplaats;
• Voorzien van kunststof kozijnen
en dubbel glas;
• Servicekosten € 259,98 p/m;
• Woonoppervlakte circa 91 m2.
Wonen in een aantrekkelijk gelegen woonwijk direct grenzend aan de duinen? Dat kan in de kindvriendelijke Max Euwestraat! Heerlijk wonen nabij
de natuur en toch op loopafstand van het centrum,
strand, NS station en de duinen! Deze ideale ééngezinswoning beschikt o.a. over een prettige living, 3
slaapkamers (eenvoudig naar 4 terug te brengen),
een ruime dakkapel, een beschutte én zonnige tuin
op het zuid oosten!
• 150 meter van de duinen;
• Stenen berging in de tuin aanwezig;
• Parkeren middels vergunningen;
• Woonoppervlakte: ca. 105 m2,
perceel: 114 m2.
Bijzonder ruim en licht penthouse van ca. 215m2 op
de 2e verdieping met lift gelegen midden in het
centrum van Zandvoort. Het ligt op een fantastische locatie aan het levendige Raadhuisplein met
alle voorzieningen binnen uw bereik Het appartement heeft een zeer ruime woonkamer, sfeervolle
open keuken en telt maar liefst 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers.
• Penthouse met LIFT gelegen in het centrum;
• Grotendeels v.v. kunststof kozijnen
en dubbel glas;
• Fraaie eiken houtenvloer;
• Woonopp. 215 m2, inhoud 665 m3.

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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Jeroen Poppe, wijkagent Strand en Toerisme
Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met
criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u
het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkraad, winkeliers, woningbouwverenigingen,
scholen en u als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren.

Jeroen Poppe

Een speciale wijkagent in
het Zandvoortse is Jeroen
Poppe. Hij is ‘wijkagent’ voor
strand en toerisme. Poppe
werd tijdens zijn opleiding
in 1996 in Heemstede ge
plaatst en verhuisde een
jaar later naar Zandvoort. In
1999 kwam hij het strand

detachement ver
sterken en in de
winter was hij
‘normaal’ straat
agent of zoals dat
in politiekringen
heet: ‘op de nood
hulp’. “In die tijd
liepen we strand
diensten tot 18.00
uur en daarna
was iedereen ge
woon thuis of uit
eten in het dorp.
Die tijden zijn
behoorlijk ver
anderd, we hebben nu een
avond-horeca en de dien
sten lopen tot in de nacht.
Ook is er een behoorlijk
uitgaansleven. Er worden
veel huwelijken afgesloten
op het strand en veel fees
ten gegeven. Van salsa tot
house, alles is te vinden op
het strand. Ook het aantal

sportevenementen op de
dag is toegenomen, kortom
genoeg te doen”, weet hij te
vertellen.
Vanaf ongeveer 2005 werd
Zandvoort opnieuw in wij
ken ingedeeld en werd de
wijkagent weer in het le
ven geroepen. “Ik heb des
tijds gesolliciteerd naar een
baan als wijkagent en ben
in deze functie aangeno
men. Het vak wijkagent heb
ik door ‘learning by doing’
geleerd. Ik heb veel geleerd
van mijn voorganger Wiebe.
Tegenwoordig bestaat er
een opleiding voor wijk
agent”, aldus Poppe.
Het werk van een wijk
agent is behoorlijk divers.
Daarentegen heeft hij ook
nog eens een unieke ‘wijk
zorg’ namelijk toerisme.
“Mijn ‘wijk’ beslaat het
strand van Bloemendaal
en Zandvoort, campings,
Circuit Park Zandvoort en
bijvoorbeeld Center Parcs.
Ik geef leiding aan een zeer
enthousiast strandteam
van 7 man/vrouw. Deze 7
medewerkers komen uit

Haarlem, Zandvoort en
Heemstede en zijn allen
specifiek voor het strand ex
tra opgeleid. Ook wordt er
veel samengewerkt met on
der andere de strandpach
ters, EHBO post de Rotonde
en de Reddingsbrigades, om
het voor toeristen zo veilig
en aantrekkelijk mogelijk te
maken in Zandvoort. Voor
mij is deze samenwerking
in ieder geval zeer belang
rijk”, vertelt de aimabele
Poppe.
Poppe heeft zeer veel res
pect voor de ‘collega’s’ van
de Reddingsbrigades, vrij
willigers die 24 uur per
dag paraat staan. “Mensen
vergeten af en toe dat dit
allemaal vrijwilligers zijn
die zich in eigen tijd en
met eigen materiaal inzet
ten voor de inwoners en
toeristen van Zandvoort”,
sluit hij af. Binnenkort zal
deze Wijkagent Strand en
Toerisme via Twitter te vol
gen zijn.
Volgende week:
Dolf Schuurman,
wijkagent Zandvoort Noord

Beroofde man heeft nog steeds zijn geld niet terug
De bejaarde Zandvoorter die acht maanden geleden (!) be-

roofd werd van zijn gepinde geld, een behoorlijk bedrag,
heeft nog steeds geen stuiver daarvan terug. Hoewel de

vermoedelijke daders allang weer terug in hun eigen land
zijn, krijgt onze plaatsgenoot bij zowel politie als justitie
nul op rekest.

De man zat in een rolstoel
en pinde geld bij de ABN
Amrobank. Direct na de
pinhandelingen werd hij
van zijn gepinde geld be
roofd, waarna de daders
alle kanten uit renden. Een
getuige zag even later dat
er een vijftal mannen de
zuidduinen in rende. De po
litie werd ingeschakeld, die
op haar beurt groot alarm
gaf. Hierdoor kon ook een
politiehelikopter ingescha
keld worden en uiteindelijk
werden de criminelen opge

spoord.
Omdat ze illegaal in
Nederland verbleven wer
den ze naar hun eigen land,
Roemenië, teruggestuurd.
Het geld dat ze in hun bezit
hadden, het juiste bedrag in
de juiste coupures zoals de
overvallen man had gepind,
wilde de politie in eerste in
stantie direct aan hem te
ruggeven. Het werd echter
op last van de Officier van
Justitie in beslag genomen
omdat de Zandvoorter niet

‘hard’ kon maken dat dit
zijn geld was. “Het kan van
iedereen zijn”, was het com
mentaar van het Openbaar
Ministerie.
Onze plaatsgenoot heeft
in de tussentijd regelmatig
contact gehad met de re
cherche van Kennemerland
Kust maar die kon tot nu toe
niets voor hem uitrichten.
“Ik heb het idee dat ik aan
het lijntje gehouden wordt.
Al acht maanden wacht
ik op mijn geld en telkens
komt die rechercheur met
een ander verhaaltje. Ik ge
loof ze niet meer en ben
zeer teleurgesteld in de
Nederlandse rechtspraak.
Nu zegt hij dat er vinger
afdrukken op de biljetten
zijn gevonden en dat de

zaak daardoor wat sneller
zou kunnen gaan. Ik ben
benieuwd waar ze de vol
gende keer mee komen. Het
is toch te gek voor woorden
dat ik moet knokken voor
mijn eigen geld, en dat op
mijn leeftijd?”, aldus het
slachtoffer tegenover de
Zandvoortse Courant.
De rechercheur in kwestie
heeft hem nu geadviseerd
om een brief aan de Officier
van Justitie te sturen waar
in het slachtoffer verzoekt
om zijn dossier met voor
rang te behandelen. “Of dat
helpt, kon hij niet garande
ren. Ik ben echt benieuwd
met wat voor een smoes hij
de volgende keer hier komt.
Het is echt van de gekke”,
sluit hij af.

Buitenschoolse opvang
De Boomhut

door Erna Meijer

Deze week hebben wij een heel andere vorm van Zand-

voort in Bedrijf bezocht, namelijk de naschoolse opvang in

De Boomhut. Al in 1993 werd in het toenmalige Stekkie de
mogelijkheid geboden om kinderen buiten de schooltijden
om in een gezellige omgeving te laten spelen. In 2002 ver-

huisde De Boomhut naar het oude gebouw van de Duin-

roosschool en in juli 2007 werd het huidige prachtige pand
aan de Flemingstraat opgeleverd.
Inmiddels zijn er gemiddeld
tussen de 30-35 kinderen
tussen de 4 en 12 jaar (tot
en met groep 8 van de basis
school), die het gehele jaar,
behalve tussen Kerstmis en
Nieuwjaar, van harte wel
kom zijn, ook in de vakanties.
In het prettige gesprek met
pedagogisch medewerk
ster Annemarie Koutstaal,
Wilma Schrama en Annemiek
Castien (administratie) komt
vooral de grote flexibiliteit
van het vaste, gediplomeerde
team naar voren. “Naast de
reguliere opvang van bijvoor
beeld 2 middagen per week
bieden wij ook in de vakan
ties opvang voor bijvoorbeeld
slechts één dag, zonder enige
verdere verplichting”, vertel
len de dames met trots. Bij de
doordeweekse opvang wor
den de kinderen die op een
van de scholen in de Golf in
Noord zitten, om 14.45 uur
door een van de zes leidsters
opgehaald en worden lopend
naar De Boomhut gebracht.
De kinderen uit het dorp wor
den met een taxi of de belbus
naar De Boomhut vervoerd.
Een veilig idee.
Bij binnenkomst is het eerst
“handen wassen en plas
sen”, waarna zij aan tafel
fruit en limonade krijgen. De
kleintjes hebben een eigen

ruimte met eigen kastjes,
waar hun teken- en andere
spulletjes opgeborgen kun
nen worden. Er is heel veel
leuk speelgoed voorhanden
en in de grote zaal kunnen zij
zich uitleven met voetbal of
lekker op zachte kussens lig
gen. Wel is het de bedoeling
dat zij elke dag, ongeacht het
weer, naar buiten gaan naar
de enorme speelplaats met
spannende kruiptunnels, een
grote schommel en genoeg
ruimte om te fietsen of te
voetballen. In principe gaat
pas na 17.00 uur de TV aan,
waarop een film bekeken
kan worden of spelletjes ge
speeld. Daarnaast zijn allerlei
creatieve activiteiten zoals
koken, streetdance, ballet en
disco in de benedenzaal. Er
zijn zelfs mogelijkheden om
aan cursussen deel te nemen.
Ook worden regelmatig uit
stapjes gemaakt naar bij
voorbeeld de kinderboerderij.
De kinderen uit groep 7 en 8
krijgen de gelegenheid om
hun huiswerk te maken en
worden zonodig overhoord.
“Het uitgangspunt is dat de
kinderen zich hier geborgen
voelen en zichzelf kunnen
zijn!”
De Boomhut, Flemingstraat 9,
tel. 5740340 of 5740341. www.
deboomhutzandvoort.nl
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

waterstanden

Actie vanaf
Beveiliging voor particulier en bedrijf

donderdag 9 februari
t/m zondag 12 februari



Alarm:




Desem bruin € 2,95
Petit pain € 0,40
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
Broodje van de week: Broodje vleessalade € 2,95

Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

presenteerd

Zondag 19 februari van 16.00 tot 19.00 uur
optreden van de 4 zangeressen

StijlAchterover

afwisselend met DJ Erik Faase en DJ Haring
Strandpaviljoen 23 - T. 023 57 157 07 - www.clubnautique.nl

feb

Tijdelijke actie
Compleet alarmsysteem

vanaf

2012

Buitenschoolse opvang De Boomhut

€ 750,-

(excl. BTW)

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.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
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Venavo
Eindelijk wordt het echt winterweer
en dat merken wij aan de klant.
Na grondige inspectie van de
neuzen hebben wij geconstateerd
dat er vele dicht zitten.
Vandaar deze maand extra voordeel
op onze neus- en bijholtespray.

Golden Naturals Neus- en
Bijholtespray 20 ml € 8,95

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

DORSMAN.NL OF 023-5714534

De neus- en bijholtespray voor € 5,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!!
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Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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‘Het hek’ is definitief van de baan
De opdrachtgever voor ‘het hek’ op landgoed Groot Bent-

veld in Bentveld, kunstverzamelaar Jack Bakker, heeft donderdag 2 februari via een persbericht laten weten dat hij

afziet van plaatsing van het in opspraak geraakte kunstwerk. De landgoedeigenaar meldt dat er teveel commotie
is geweest om nog tot plaatsing over te kunnen gaan.
Burgemeester Niek Meijer
werd even daarvoor in een
telefonisch gesprek door
Bakker op de hoogte gebracht
en “waardeert de wijsheid”
van hem. Eerder had Meijer al
een moreel appèl op Bakker
gedaan om het beeld niet te
plaatsen. Een dag eerder nog
had de gemeente gemeld
dat zij juridische stappen
zou gaan inzetten omdat er
geen draagvlak voor bemid
deling zou zijn. Het grootste
gedeelte van de gemeente
raad, omwonenden en veel
anderen waren tegen het
plaatsen van het door de con
troversiële Belgische Studio
Job ontworpen beeld.

De hele afhandeling van de
zaak, dus het intrekken van
de vergunning, is nu een
formele gang van zaken. Als
Bakker de vergunning terug
geeft, zal het college deze
vernietigen. Mocht Bakker
ooit nog eens een beeld op
zijn landgoed Groot Bentveld
willen plaatsen, heeft hij al
leen een vergunning met
ontheffing voor de hoogte
nodig als het beeld hoger
dan 1 meter wordt.
“Kunst maakt wel vaker reac
ties los en dat mag. Zeer tot
mijn spijt heb ik in dit geval
moeten constateren dat het
beeld wordt geassocieerd

met zaken die ik niet heb ge
wenst toen ik opdracht gaf
tot het maken van een beeld/
poort. Ik heb in de afgelopen
maanden getracht partijen
inzicht te geven in de juiste
duiding van het kunstwerk
en desgevraagd meegewerkt
aan (pre)mediation om par
tijen tot elkaar te brengen
op basis van feiten. Helaas
lijkt de beeldvorming inmid
dels een discussie te hebben
losgemaakt die niet meer is
terug te draaien. In dat geval
verwordt een gezonde dis
cussie tot een bitter gevecht
tussen gelijk hebben en ge
lijk krijgen. Een wedstrijd
waarvan de uitslag tevoren
is bepaald is het niet waard
gespeeld te worden. Dit al
les heeft mij tot het besluit
gebracht een streep te trek
ken door alle discussies ter
zake en het kunstwerk niet
te plaatsen”, aldus de verkla
ring van Bakker.

Overlastgevers nog meer herkenbaar
Maandagmiddag is een protocol ondertekend door de gemeente, de politie en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) om te komen tot nog meer herkenbaarheid van overlast

gevende ‘gasten’ binnen de Zandvoortse horeca. Er is een website gelanceerd waarop horecaondernemers lastpakken met naam en toenaam kunnen publiceren.

Eric van Meel wint Talent of the Voice XL
Eric van Meel uit Woerden is de verrassende winnaar geworden van de grote finale van de talentenjacht Talent of

the Voice XL. Afgelopen vrijdag werd hij tot winnaar gekozen in grand café hotel XL.

Eric van Meel is Talent of the Voice 2012

Na de voorselecties hadden
5 talenten zich voor de finale
geplaatst. In die finale moes

ten zij drie nummers zingen,
naar eigen keus. Eric van
Meel was door de kenners al

hoog ingeschat maar toen
tijdens zijn eerste nummer
de geluidstechnicus niet
goed op lette, het geluid was
veel te hard, gaf men geen
stuiver meer voor zijn kansen
en kwamen Vicky Meesters,
uit België (!), en Johan de
Gelder ineens bovendrij
ven. Echter, de rest van het
optreden van Van Meel was
dermate goed dat de jury, en
de hoeveelheid Sms’jes via
de SMS Dienst die op hem
uitgebracht waren, hem re
gelrecht op de eerste plaats
brachten. Uiteindelijk werd
Vicky Meesters een goede
tweede met Johan de Gelder
op de derde plaats. Eric van
Meel mag nu een single
gaan opnemen en zal door
ONAIR-Events in de promo
tie daarvan ondersteund
worden.

Tolweg voorlopig nog niet dicht
Het verbindingsstuk van de Tolweg tussen de dr. Gerke
straat en de Haarlemmerstraat/Zandvoortselaan gaat
voorlopig niet dicht. Het was de bedoeling om vanaf 8 februari dit stuk af te sluiten om het werk aan de nieuwe
rotonde af te kunnen maken.
De vorst heeft echter der
mate hard toegeslagen dat
er veel vorst in de grond zit.

De aannemer heeft moeten
besluiten om het werk in ie
der geval twee weken uit te

stellen. Eerst zal dan de aan
nemer van de nutsbedrijven
zijn werk doen waarna de
aannemer van het wegdek
de klus kan klaren. Toch zal
er met man en macht gepro
beerd worden om de rotonde
vóór Pasen, 8 en 9 april, af te
krijgen.

In memoriam Nico Voss
Afgelopen maandag is Nico Voss ter aarde besteld. Voss
was een bekende Zandvoortse figuur die zich sterk
maakte voor het behoud van oorlogsvoertuigen en dan
met name die uit de Tweede Wereldoorlog.

De ondertekenaars van de samenwerkende partijen

Om vooral aan de privacy
niet te tornen, is het ge
voelige gedeelte van de
site alleen toegankelijk
voor de aangesloten hore
caondernemers die tevens
een beleid voeren om deze
personen in hun etablisse
ment te weren. Het kan dan
gaan over een verbod in de

eigen zaak maar ook een
collectief verbod (CHO) als
bijvoorbeeld de persoon in
kwestie in of bij meerdere
zaken zich misdragen heeft,
behoort tot de mogelijkhe
den. Op dit moment zijn er
17 Zandvoortse bedrijven
die zich geconformeerd
hebben aan deze website.

In het openbare gedeelte
kunt u lezen hoe het een
en ander in zijn werk gaat
maar vindt u bijvoorbeeld
ook de deelnemende be
drijven en ook de klachten
procedure voor de CHO. De
website is per direct online
gezet. Zie: www.erzijnre
gels.nl/zandvoort.

Laatste rit langs het circuit voor Nico Voss

Zo heeft hij menige keer op 5
mei de strandritten voor Keep
Them Rolling en later van
de Zandvoortse vereniging
Kelly’s Heroes georganiseerd.
Die ritten gingen dan vanaf
IJmuiden naar Scheveningen
waar regelmatig aan de para
de ter gelegenheid van Bevrij
dingsdag werd deelgenomen.
Voss overleed aan een slopen
de ziekte die hij niet de baas
kon. Hij werd maandag op de
Algemene Begraafplaats ter
aarde bezorgd. Nico Voss werd
74 jaar. De begrafenis en het
samenzijn na de plechtigheid
waren voor rekening van de
gemeente Zandvoort.
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

Dinsdag 14 februari
Valentijnsdag

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

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

Verkoopadviseur Bank shop
Ben jij een commerciële tijger en wil jij het visitekaartje zijn van een Bank Shop in
jouw regio? Als Verkoopadviseur ben je verantwoordelijk voor het genereren van
afspraken en het op een zo snel en effectief mogelijke manier vaststellen van het
klantbeeld en de klantwaarde. In deze afwisselende functie maak je kwalitatief goede
afspraken voor onze adviseurs. Op locatie bied je ondersteuning aan klanten bij het
aankoopproces. Verder ben je verantwoordelijk voor het promoten van de bank
en ben je op de hoogte van alle internetontwikkelingen. Als Verkoopadviseur ben je
het gezicht van de bank in de lokale markt. Je biedt klanten indien nodig aankoop
ondersteuning en ontvangt klanten die binnen komen voor adviesgesprekken met
de Financieel Adviseur. Je bent verantwoordelijk voor de uitstraling en beleving van
de winkel. Je handelt klachten af en waar nodig verwijs je naar het juiste kanaal.
Tot slot ondersteun je de klanten bij het zelf uitvoeren van servicehandelingen en
het vinden van de juiste informatie.

Wij bieden
• Goed salaris
• Interne opleidingen
• Toekomstperspectief
• Full time en Parttime dienstverband

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bisanpa Gifts

"Zelfgemaakte dingen zijn altijd uniek.
Een zelfgemaakt kado zegt eigenlijk: ik geef je
aandacht, ik heb tijd voor je vrijgemaakt.
Tijd die tegenwoordig zo kostbaar is, daarom
is zelfgemaakt zo bijzonder en uniek"

Zelf maken van textiel met de naaimachine
Alle workshops zijn incl. al het materiaal en koffie/thee
Ervaring is geen vereiste!

Agenda workshops 2012

workshop

datum

tijd

prijs

shopperbag

15-2-2012

19.00-22.00

€ 35,=

memobord

14-3-2012

19.00-22.00

€ 40,=

paasworkshop

23-3-2012

19.00-22.00

€ 30,=

feest/vlaggenslinger

28-3-2012

19.00-22.00

€ 35,=

proefles

6-4-2012

9.00-11.00

€ 15,=

schort maken

11-4-2012

19.00-22.00

€ 35,=

pyjamabroek

18-4-2012

19.00-22.00

€ 35,=

shopperbag

25-4-2012

19.00-22.00

€ 35,=

harten maken

9-5-2012

19.00-22.00

€ 30,=

feest/vlaggenslinger

16-5-2012

19.00-22.00

€ 35,=

memobord

23-5-2012

19.00-22.00

€ 40,=

feest/vlaggenslinger

6-6-2012

19.00-22.00

€ 35,=

shopperbag

13-6-2012

19.00-22.00

€ 35,=

Wij vragen
• MBO/HBO werk- en denkniveau.
• Affiniteit met hospitality in de breedste zin van het woord.
• Ervaring binnen de financiële dienstverlening is geen vereiste.
• Affiniteit met internettechnologie en in staat een klant wegwijs daarop te kunnen maken.
• Ervaring met geautomatiseerde systemen.
• Commerciële drive.
• Klantgerichtheid.
• Fulltime beschikbaarheid, parttime beschikbaarheid van minimaal 16 uur per week.
• Flexibiliteit t.a.v. van inzetbaarheid binnen werkgebied.
• Flexibiliteit t.a.v. werken op koopavond en zaterdag.

harten maken

20-6-2012

19.00-22.00

€ 30,=

handoekje met applicatie

27-6-2012

19.00-22.00

€ 20,=

Bijzonderheden
Als Verkoopadviseur ben je flexibel inzetbaar binnen de bank in Haarlem en Heemstede

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:

Cv met foto en motivatie sturen naar:
M.J.Zwerver,
mr. Troelstrastraat 26, 2042 BS te Zandvoort.

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:
Minze Zwerver 06-52693491

Aanmelden via
Bisanpa@hotmail.com
of 06-50477720 (Bibi)

Zie ook www.BisanpaGifts.nl
of kom langs: Koninginneweg 1
Maandag, dinsdag, donderdag

Afhaalpunten
• 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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Herdenking gefusilleerden eerste Paroolproces
Sinds 1946 wordt ieder jaar op 5 februari op de Eerebegraaf-

plaats in Bloemendaal een herdenkingsreünie gehouden

ter nagedachtenis van de gefusilleerden van het eerste
Paroolproces. Voorafgaand aan de herdenking wordt ook
een bezoek gebracht aan het familiegraf waar Wim Gertenbach en zijn gezin bij de Algemene Begraafplaats in
Zandvoort liggen begraven.

Paroolproces, van 12 tot 19
december 1942 voor het
Feldgericht in Utrecht, wer
den 13 medewerkers waar
onder de 3 Zandvoorters
ter dood veroordeeld. Het
doodvonnis van De Jong
en Paap werd omgezet in
levenslange tuchthuisstraf.
Na vele zwerftochten in di
verse Duitse gevangenissen
zijn ze na de bevrijding naar
Zandvoort teruggekeerd.
Eigenaar van de drukke
rij Wim Gertenbach werd
op 5 februari 1943 op de
Leusderheide gefusilleerd.

Bloemlegging
Delegatie van SDM-bestuur en nabestaanden bij het graf

tekst en foto Nel Kerkman

De Nederlandse Stichting
Democratie en Media (SDM)
is opgericht in 1944 onder de
naam ‘Stichting Het Parool’.
In 2003 werd de naam ge
wijzigd in de huidige. Het
doel van SDM is om het be
staan van onafhankelijke
media in een democrati
sche samenleving te bevor
deren en onderhoudt onder
andere contacten met de
nabestaanden van om het

leven gekomen deelnemers
uit het Paroolverzet en met
mensen die door hun deel
name getroffen zijn in hun
maatschappelijke ontplooi
ing.

Al 66 jaar brengt een dele
gatie van het bestuur van
de Stichting Democratie en
Media samen met nabe
staanden op 5 februari een

jaarlijkse hommage aan het
familiegraf van Gertenbach.
Zij waren de enige die op de
vroege zondagochtend de
kou trotseerden om met veel
respect een mooi bloem
stuk en rode tulpen te leg
gen op de grafzerk van Wim
Gertenbach en op het naast
gelegen graf van zijn ouders.
Onder de aanwezigen was
Liesbeth ter Horst, directeur
van het Verzetsmuseum
Amsterdam. Na afloop van
deze korte herdenking stond
er in de ontvangstruimte van
de begraafplaats een kop
koffie klaar. Daarna werd de
herdenkingstocht vervolgd
naar de Eerebegraafplaats
in Bloemendaal waar de
graven van de andere
Paroolmedewerkers werden
herdacht.

Paroolproces

Op 31 januari 1942 werden
Wim Gertenbach, IJs de Jong
en Piet Paap door de Duitse
bezetter opgepakt vanwege
het drukken van de illegale
krant 'Het Parool'. Tijdens
het zogenaamde Eerste

Bloemstuk voor Wim Gertenbach

Sporen uit het verleden

door Nel Kerkman

Glas in loodraam in Huis in de duinen
Misschien is het u nooit opgevallen maar in de ontvangst-

hal van het Huis in de Duinen is dit mooie glas-in-loodraam te vinden. Het is qua kleurstelling schitterend met
de Zandvoortse kleuren als basis.
En ondanks dat het ont
werp met strakke lijnen
is weergegeven straalt
het een bepaalde rust uit.
Mogelijk komt het door de
ondergaande zon met op de
voorgrond de meeuw. Ook
hier weer geen signatuur
dus de maker van het fraaie
raam is (nog) onbekend.

Renovatie het Huis
in de Duinen (1985)

Het verhaal van dit raam

staat te lezen op het bijpas
sende bordje. Het raam is
op 29 juni 1985 aangeboden
door de medewerkers t.g.v.
de renovatie en het 30 jarig
bestaan. In 1955 maakte ar
chitectenbureau Van Tijen,
Boom & Posno het ontwerp
voor het ‘bejaardenhuis’,
wat destijds kennelijk bij
zonder was, met als basis
het moedergebouw waarin
de centrale voorzieningen
werden ondergebracht.

Het hoofdgebouw
bestond uit een be
jaardenwoonruimte
met de ziekenafde
ling voor de zwakste
bewoners. Van Tijen
maakte een onder
scheid met bewo
ners die zelfstandi
ger konden wonen.
Zo werden er zes
woonblokjes van
twee verdiepingen
ontworpen voor
deze groep. Door
deze aanpak werd het
complex voor vierhon
derd bewoners niet mas
saal of monotoon. Voor de
toekomst zijn er plannen

om nieuwbouw te realise
ren, samen met het Wim
Gertenbach College en
zorgcentrum het Huis in
de Duinen.

Perfecte jazz middag
dankzij Francesca Tandoi
Met een heel andere bezetting dan anders vertolkte het

trio van Johan Clement (of heette het dit keer trio van Frits
Landesbergen) zijn jazzy klanken in De Krocht. Zelfs op
deze winterse zondag was de zaal bijna geheel bezet en
dat was zeker niet onterecht! Francesca Tandoi wist met
haar pianospel en zang het publiek enthousiast te maken.

Francesca Tandoi

door Lienke Brugman

“Volgende keer gaat het
veel geld kosten als u naar
deze dame wilt gaan luis
teren”, zei vibrafonist Frits
Landesbergen schertsend
tegen het enthousiaste
publiek. Al direct na de
eerste klanken viel het op
dat deze pianiste niet on
terecht de bewondering
van Land esb ergen ver
dient. Als je, naast perfect
pianospel, ook nog zo zui
ver kunt zingen, verdien je
zeker een plaats in de top.
Tandoi vertolkte haar songs
met een zo eigen stemge
luid, dat de zaal direct na
haar eerste song enthou
siast applaudisseerde. Met
onder andere de nummers
'Wonderfull' en 'Sometimes
I'm happy', kwam ook het
uitstekende basspel van de
Italiaan Francesco Angiuli
naar voren. Wat een tech
niek en zuiverheid bracht
deze bassist naar voren.
Bij het nummer 'Take Five'
kon drummer Hans Braber
flink ‘aan de slag’. Het moet
zeker tot ver in de omge
ving te horen zijn geweest!
Goede wijn behoeft geen
krans. Frits Landesbergen
speelt al jaren zo goed vi
brafoon dat het publiek blij
was dat hij deze zondag

weer eens optrad in De
Krocht.
Na de pauze zong Tandoi
nog enkele gevoelige songs,
waaronder 'You don’t know
me'. Maar ook bleek dat zij
heel goed composities kan
maken, waarvan ze er ook
een op de piano liet ho
ren. Het conservatorium
in Den Haag brengt veel
goede talenten voort, zo
blijkt. Na het solonummer
op de vibrafoon, uiteraard
weer uitstekend vertolkt
door Landesbergen, en
het ritmisch gespeelde
'Ponchiana', zong Francesca
het mooie nummer 'I'm
true with love'. Na een
prachtige boeket bloemen
overhandigd door voorzitter
Reijmers, zong de Italiaanse
zangeres een nummer in
haar eigen taal; 'Estrata'.
Verrassend apart.
Buiten was het koud maar
binnen werd het een zon
dag met een gouden randje.
4 maart is er weer een optre
den. Dan is de Braziliaanse,
nu in Nederland woonach
tige Lilian Vieira (uit het
populaire ensemble Zuco
103) te gast. Braziliaanse
klanken in De Krocht: laat
het niet voorbij gaan. Meer
info op de website:
www.jazzinzandvoort.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand februari voor Pashouders:

Filet Americain
150 gram € 1,95

UW KAAS = ONZE KEUS

GEITENKAAS VAN HET HUIS
250 GRAM: NU SLECHTS € 2,98

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Wist u al dat wij voor Valentijn
aparte en romantische
cadeautjes hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

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

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

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting

Horeca:

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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 F1

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
Laatste ronde!

Nu shirts vanaf 35 euro!!! p.s.
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

2012

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

PERSONAL TRAINER
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

‘Lachende’ pasfoto’s bij Foto Menno Gorter

2012

Tegenwoordig doen de overheden moeilijk als het om een pasfoto op

een officieel document gaat. Brillen moeten af, er mag niet eens een

glimlach getoond worden, laat staan een volle lach. Allemaal verboden,
dus de fotovakhandel hanteert deze richtlijnen nauwgezet om u niet

nog meer op kosten te jagen, een rijbewijs of een paspoort kosten al
genoeg geld.

Toch is het leuk om eens een serie ‘lachende’ pas
foto’s te hebben. Foto Menno Gorter, op de Grote
Krocht, biedt de ZandvoortPas-houders voor een
gering bedrag deze mogelijkheid. Als u pasfoto’s
nodig hebt en u toont uw ZandvoortPas, dan krijgt
u een serie ‘lachende’ pasfoto’s met maar liefst 50%
korting! Een mooie aanbieding dus.
Uiteraard is Foto Menno Gorter er niet alleen voor
pasfoto’s. Deze fotospeciaalzaak biedt veel meer.
Wat dacht u van het afdrukken van uw kostbare
foto’s op allerlei formaten en dan tegen de laagste
prijzen? U hoeft niet eens langs te gaan om ze af
te leveren. Simpel vanaf uw computer kunt u ze
aanleveren en uw wensen qua formaat erbij ver
melden. Zodra ze klaar zijn krijgt u bericht dat ze
klaarliggen en hoeft u ze alleen maar op te halen.

En alles in een super
kwaliteit en voor de
meest concurre
rende prijzen, daar
zorgt Foto Menno
Gorter gewoon voor.
Voorbeeld: een foto
op A4 formaat hebt
u al voor minder dan
€ 3! En de kleinere formaten kosten slechts een
paar dubbeltjes!
Foto Menno Gorter heeft ook een zeer uitgebreide
collectie fotolijsten, van hout tot kunststof en ook
in het digitale segment is er keus te over. En ook
hier geldt weer: de prijzen zijn zeer concurrerend!
Ook allerlei accessoires kunt u bij Foto Menno

Gorter vinden. Gaat u gerust eens langs en laat u
over alle mogelijkheden eens voorlichten. U zult
versteld staan! Meer informatie vindt u op www.
fotomennogorter.nl.
Foto Menno Gorter, Grote Krocht 26, tel. 5730600.
Geopend vanaf 09.30 tot 18.00 uur. Op zondag
gesloten.

Installatiebedrijf
Ton Bakker

APK

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

De winter een slag voor zijn.
Laat je CV ketel nakijken.
Onderhoud zonder vast service contract.
Vaste prijs € 70,- excl. onderdelen.

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

Autobedrijf Zandvoort

Theater De Krocht
Kindercarnaval
Zondag 19 februari

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Aanvang 14.00 uur tot ± 17.00 uur
Je komt natuurlijk wel verkleed.
Wil je als je lievelings artiest
optreden neem dan je cd’tje mee.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Toegang gratis

www.autobedrijfzandvoort.nl

Ondernemer in Zandvoort: doe mee met de ZandvoortPas!
Want binding met uw klanten is belangrijker dan ooit
Ondernemers in Zandvoort hebben te maken met een bijzondere situatie.
Want zomers kan het zo druk zijn als in een wereldstad, terwijl buiten het
hoogseizoen om menigeen afhankelijk is van de Zandvoortse inwoners.
Die lokale, potentiële klanten verdienen dus alle aandacht. Het hele jaar
door natuurlijk! De ZandvoortPas is een zeer geschikte klantenbinder gebleken.

2012

Al sinds 2006 kunnen ondernemers deelnemen aan de ZandvoortPas. Met deze pas profiteren
pashouders van leuke aanbiedingen in diverse plaatselijke bedrijven. Ieder jaar maken circa 800
dorpsgenoten gebruik van de ZandvoortPas en profiteren van de voordelen van het winkelen in Zandvoort.

Doet u ook mee?

Wie zich voor 15 februari aanmeldt profiteert van de zeer aantrekkelijke startersactie!
Bel of mail en vraag naar de voorwaarden:
Letty van den Brand-Kinderdijk
T: 06-43 42 97 83
E: letty@zandvoortsecourant.nl
14
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www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
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Informatieavond kermis
De kermis die vorig jaar zomer op het Badhuisplein heeft

Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

den dierenarts in ruste en heeft daardoor nu tijd voor een

interview. Voorheen was ze 24 uur per dag in haar drukke

praktijk aanwezig om alles in goede banen te leiden. Haar
passie voor dieren komt in ons gesprek duidelijk naar vo-

ren. De meest vreemde dieren zijn in de 35 jaar praktijk
langs geweest: zelfs een 7-jarige circusolifant met een

oogontsteking behoorde tot haar patiënten. Daarover
straks meer.

richten, dat hoorde er allemaal bij. Je zou er zo een boek over
kunnen schrijven.

Scratch zingen

Zoals elke Zandvoorter heeft ook Anneke van moederskant
een bijnaam: zij is er een van ‘Bonnie’. Ze is geboren in de
Westerstraat en ging zoals iedereen naar de gymnastiekver
eniging O.S.S., zwemvereniging de Zeeschuimers, accordeon
vereniging Davids en naar het Zandvoorts Christelijk kinder
koor. Later zou muziek en zingen één van haar liefste hobby’s
worden. Zo heeft ze 15 jaar in het Zandvoorts Oratoriumkoor
gezongen en had ze ook nog tijd voor bestuurlijke func
ties. Het enige koor waar ze nog steeds aan verbonden is,
is het Zandvoorts Vrouwenkoor, dat onlangs nog heeft op
getreden. Samen met Ted en vrienden heeft ze in de Royal
Albert Hall het requiem van Mozart gezongen op wel een
heel bijzondere manier. Scratchen!! Ik had er nog nooit van
gehoord, maar na uitleg blijkt het een geweldige ervaring
te zijn. Namelijk bij opgave dat je mee wilt doen aan
een bijzonder concert, krijg je alle info over
de gezongen muziek en de begeleidende
muziek op CD. Tijdens de scratch ga
je overdag met meerdere mensen
het stuk repeteren om 's avond
een uitvoering hiervan te geven.
Op deze wijze hebben Anneke
en Ted al met diverse con
certen mee gezongen. “Het
geeft je een geweldige kick
om zo met elkaar te zingen!”,
weet ze.

Op 8-jarige leeftijd wist ze het al: “Ik wil later dierenarts
worden.” Ze smokkelde stiekem jonge katjes van het cir
cuitterrein mee naar huis en ze reed, alleen voor het paard,
graag mee met de schillenboer. Ook verzorgde ze pony
Sjonnie van ‘ome’ Floor Bonnie liefdevol. Na schooltijd
hielp ze dierenarts Hagendoorn die destijds een praktijk
had in een oud huisje bij de Swaluëstraat en pas
veel later aan het Kerkpad. “Met de Vim-bus
gewapend boende ik de tafels schoon”,
lacht Anneke hartelijk. “Na het ECL in
Haarlem heb ik zeven jaar de stu
die Diergeneeskunde gevolgd op
de Utrechtse Universiteit. Toen
waren er nog geen specifieke
vakken voor groot en klein
vee. Je leerde gewoon alles
wat je als allround dierenarts
moest weten en vooral kun
nen. In 1977 studeerde ik af
en na een halfjaar praktijker
varing in Amsterdam besloot
ik een eigen dierenpraktijk
te beginnen in Zandvoort. Op
mijn 25e jaar trouwde ik met Ted
Dekker, kochten we een huis aan de
Thorbeckestraat en begon ik mijn eigen
bedrijf aan huis.”
Anneke Dekker

Olifant

Tussen de bedrijven door beviel Anneke van twee dochters
(destijds bestond er geen zwangerschapsverlof) en was ze
continue bezig tussen gezin en haar praktijk. “Toentertijd
was er nog geen dierenambulance en als er zoals nu vo
gels besmeurd waren door olie dan gingen we naar het
strand waar onze jachthond heel voorzichtig de vogels
uit zee haalde. De vogels werden daarna in kattenhokken
geplaatst om ze zo goed mogelijk bij te laten komen van
hun avontuur”, herinnert zij zich. Anneke is een geboren
vertelster en heeft geweldige verhalen over de olifant die
naar de praktijk werd gebracht om behandeld te worden.
Vlak naast haar stond een nog grotere olifant die met z’n
slurf haar arm omstrengelde van “wee je gebeend als je iets
verkeerds doet!” Verhalen over zieke gifkikkertjes, leguanen
met afgebeten staarten en poten, pythons, dolfijnen van
het Dolfirama, vosjes, geiten. En niet te vergeten, met hulp
van het gezin zelfs midden in de nacht een keizersnede ver

voren dat een meerderheid graag wil dat de kermis dit jaar
weer terug komt.

Anneke Dekker
Dorpsgenoot Anneke Dekker is sinds 1 februari jongstle-

gestaan, was een groot succes. In een evaluatie kwam naar

Toekomst

Denk nou niet dat Anneke straks
met haar armen over elkaar rus
tig achter over gaat zitten. Zo te
horen is er toekomstmuziek genoeg.
Zo gaat ze eens rondkijken naar een ex
tra koor maar dan wel een Oratoriumkoor,
vrijwilliger bij Artis eventueel met educatieve
rondleidingen lijkt haar ook wel wat, net als noodhulp zijn
bij stichting Artisklas te Haarlem. Ze is al jaren lid van het
blad Groei en Bloei en had weinig tijd om ook daar actief
iets mee te doen. Verder heeft Anneke nog een gezellige
bezigheid, ze is één keer per week oppas-oma. Na haar druk
bezochte afscheidsreceptie waar de Jachthoornblazersgroep
‘t Panneland haar een aubade bracht en veel clientèle, vrien
den en familie aanwezig waren om haar de hand te schud
den, wordt het tijd voor een fantastische reis. Samen met
Ted gaat ze met de camper een rondreis door Tasmanië en
Australië maken. Het avontuur tegemoet en natuurlijk veel
dieren ontmoeten die ze nog niet op haar behandeltafel
heeft gehad. Haar dierenpraktijk aan de Lijsterstraat is over
genomen door Fenna Kwakernaak met assistent Greet Bos
en is in vertrouwde handen. Daar hoeft Anneke zich geen
zorgen over te maken. Rest ons haar een hele fijne vakantie
toe te wensen en wie weet lezen we in de toekomst of al
haar toekomstige plannen zijn uitgekomen.

De Duursmagroep, die de
kermis exploiteert, organi
seert op 13 februari een infor
matieavond over de kermis
in Zandvoort. Uitgenodigd
zijn ondernemers in de di
recte omgeving van het Bad
huisplein en de Boulevard de
Favauge en vertegenwoordi
gers van bewonersgroepen.
Afgevaardigden van de
Duursmagroep zullen een

korte uitleg geven over
de procedure en een con
ceptplattegrond tonen. De
punten die uit de evaluatie
Kermis 2011 zijn gekomen,
worden met de genodigden
doorgenomen. De uitkom
sten van deze avond zullen
meespelen bij de vergun
ningaanvraag voor 2012.
Betrokkenen en belangheb
benden zijn persoonlijk uit
genodigd.

‘It giet oan’-koorts?
Gaat dit jaar, na 15 jaar de Elfstedentocht ‘oan’? We zitten
er dicht bij! Indien de tocht maandag daadwerkelijk geschaatst gaat worden, dan bent u van harte welkom om bij
Pluspunt gezamenlijk te genieten en te kijken naar deze
spannende tocht.
Pluspunt heeft, mits het
doorgaat, van 10.00 tot
16.00 uur de tv afgesteld op
de Elfstedentocht. Voor een
kleine vergoeding kunt u te
vens genieten van erwten
soep en roggebrood. Neem
uw oranje muts mee en

kom gezamenlijk genieten
van dit Hollandse spekta
kel. Indien de tocht niet op
maandag gereden wordt
bent u welkom op de koffiein tussen 10.30 en 12.00 uur
waarin vers gebakken koek
jes geserveerd worden.

Week van de Liefde
Ieder jaar wordt in de week van Valentijn (14 februari) de
Week van de Liefde georganiseerd en dit jaar hebben de
jongerenmedewerkers van Pluspunt besloten om mee te
doen. De Week van de Liefde is een preventief en educatief
project voor jongeren van 12-25 jaar en gaat over liefde, relaties en seksuele gezondheid. Pluspunt richt zich op jongeren van 12-16 jaar.
De Week van de Liefde 2012 is
van 8 tot 15 februari. In deze
week wordt een avond spe
ciaal voor meiden georgani
seerd en een avond alleen
voor jongens. Donderdag 9
januari van 19.00 tot 20.30
uur wordt met de meiden
het bordspel Girls’ Choice
gespeeld. Daarbij worden
meisjes geïnformeerd en
voorbereid op de verschillen
de aspecten van seksualiteit.
Daarna wordt een sex quiz
gehouden. Met de jongens

wordt dinsdag 14 februari van
19.00 tot 20.30 uur een con
doomestafette gehouden.
Hierbij is het de bedoeling
achter elkaar zo snel mogelijk
een condoom om een stok te
rollen. De avond wordt afge
sloten met een sex quiz.
Wie mee wil doen aan een
de Week van de Liefde kan
zich aanmelden bij Natacha
Nelom-Nitu, jongerenme
dewerker van Pluspunt, tel.
5740346 of 06-26248096.
15

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.
.........................................................
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
.........................................................
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)

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
.........................................................
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.
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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
Kruiden, specerijen en
gedroogde ingrediën
ten geven thee een pit
tige smaak. Probeer eens:
Nootmuskaat, kruidnagel,
Kaneel, Vanille, Limoen
of Steranijs in uw thee.
Tea-licious
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
Vanaf februari,
6 avonden om de week,
van 20.00 – 22.00 uur.
Korting op de cursus
bij inschrijving. Voor
informatie en opgeven
via www.rkarper.nl
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................

Bijbeltje verloren?
Tel. 5730797
.........................................................

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

Niemand heeft God ooit
gezien. Maar als we elkaar
liefhebben, blijft God
in ons en is zijn liefde
in ons ten volle werke
lijkheid geworden.
(1 Johannes 4:12)

Dames lammycoat,
nw, mt.40: € 60; 4 ds.
merkjeans, izgs, mt.38:
€ 2,50 p.st.; De Klink
‘Circuit Zandvoort’:
€ 3,50; 5 patroonboeken
Poppen-Beren: € 2 p.st.;
Paardenboek R. Poortvliet:
€ 5; Bedsokken, nw: € 3;
Skibril: € 2. Tel. 5716509
.........................................................
Privé bridgeles
voor beginners. Bij u
thuis. Max. 4 pers.
2 uur per sessie,
€ 30 per uur.
Senioren korting.
Tel. 023-5246363
.........................................................
Luister naar ZFM-radioprogr.
"Het laatste Uur".
Interview met Eric
Versteege over zijn
zoektocht: zondag
en maandag 23.00 uur,
106.9 FM, kanaal 40 digitaal.
.........................................................
Vrijdag de 13e een
ongeluksdag? Nee, niet
op vrijdag 13 april 2012
want dan is er weer een
genezingsdienst
in Zandvoort.
Zie www.gebed
zandvoort.nl
.........................................................
Wie heeft mijn sleutels?
Huissleutel en autosleutel
aan een metalen
sleutelhanger in de vorm
van een auto. 06-53970750

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

Indrukwekkende
koudegolf
De eerste officiële koudegolf van deze eeuw is een feit

en ook de rest van de week blijft het op en top winter
in Zandvoort en Bentveld. De hamvraag dezer dagen is
natuurlijk of de tocht der tochten wel of niet doorgaat.
Afgelopen maandag en
dinsdag werd uw weer
man, die regelmatig ook
landelijk zijn visie mag
etaleren op radio 1 en ra
dio Veronica, gevraagd
hoe groot de kans op de
elfstedentocht was. Hij
was niet bepaald positief
omtrent de doorgang. Even
daarna werd dit min of
meer bevestigd, want juist
op dat moment kwam het
Europese (hoofd) weermo
del om de hoek kijken met
beduidend minder koude
oplossingen vanaf het aan
staande weekend.

matig tot streng in het
Zandvoortse met uitersten
tot -10 of iets lager. Het
blijft ook meest droog en
de zon doet het doorgaans
goed naast enkele wolken
velden. Overdag komt het
kwik de eerste dagen dich
ter bij nul uit, maar echte
dooi is nog niet aan de orde.
De wind doet het kalm aan
met voortdurend een uitlo
per van het Scandinavische
hoog in onze omgeving en
is zwak tot matig uit oos
telijke richtingen.
In het weekend wordt het
dus zeer spannend. Kan
de aanwezige koude lucht
boven de Benelux lang ge
noeg geconserveerd blijven
om het tot tenminste tot
en met zondag koud te la
ten zijn? Het risico is dat we
de zogenaamde dooi om
de noord krijgen, hetgeen
ook vlak voor de elfsteden
tocht in februari 1985 het
geval was. Vanuit noord of
noordwest stroomt dan
milde zeelucht richting
Friesland.

De tocht op zaterdag of
zondag houden zou dan
eventueel nog net kunnen,
was de gedachte maan
dagochtend nog. Zo’n elf
stedentocht is heilig in
Nederland, althans zo lijkt
het wel. De absolute climax
schijnt het te zijn. Maar
men is denkelijk te veel
gefocust op die tocht sec
en ‘en route’ vergeet men
dan vaak ook nog te genie
ten van het vriesweer in de
aanloop naar zo’n eventu
eel te houden evenement, Terug kouder na even wat
enfin.
lichte dooi? meer info is
er via de weerprimeurlijn
Het weer is voorlopig 0900-1234554.
dus koud. Gedurende de
nachten vriest het meest weerman Marc Putto
Do.
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10%
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Wind

no. 3

o. 3

o. 3

wzw. 4

Weer

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Uitgesproken!

Interview
Ingeborg Engelsma
houdt van mensen helpen

De E-koorts

De in Amsterdam geboren Ingeborg Engelsma woont

sinds negen jaar in Zandvoort. Ze heeft vijftien jaar geleden een aantal kledingwinkels gehad in Haarlem. Op een
gegeven moment vond ze de commerciële wereld geen

voldoening meer geven en na negen jaar besloot ze haar
winkels te verkopen en ging een studie natuurgeneeskunde doen.

Ingeborg Engelsma

door Ramona Jonkhout

Vanaf dat moment is ze blijven studeren en heeft nu al
weer 5 jaar een goedlopende praktijk in Zandvoort aan de
Swaluëstraat 3. Deze leergierige vrouw is naast natuur
geneeskundig therapeut ook darmtherapeute en KinderCoach. En sinds enkele maanden heeft ze haar opleiding
‘Bio-magnetisch paar’ afgerond. Deze methode, van Dr. Goiz,
brengt het lichaam in gezonde balans. Bacteriën, virussen,
parasieten en schimmels maken de mens ziek en kunnen vele
ziektebeelden geven. Dit schijnt preventief te werken, omdat
ziekteveroorzakers ontdekt worden lang voordat symptomen
ontstaan. Na zelf ook een behandeling te zijn ondergaan,
moet ik zeggen dat ik mij fris en fruitig voelde na de behande
ling. Even kijken wat het de komende dagen met mij brengt.
Ingeborg is zo enthousiast dat ze een breed pakket kan aan
bieden aan mensen, want vaak heeft een klacht meerdere
oorzaken. “Ik vind het fijn om een klacht van alle kanten te
kunnen behandelen en zo de cliënt te helpen om weer beter
te worden”, zegt ze. .

“Soms geef je net dat beetje extra aan iemand, zodat hij of
zij zich beter gaat voelen”, glimlacht ze. Dat maakt net het
verschil met de reguliere geneeskunde die vaak alleen naar de
klachten kijkt en niet naar de oorzaak. Maar ook mensen zon
der klachten kunnen bij haar terecht om zich door te laten me
ten. Voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Binnenkort
neemt Ingeborg ook haar 1e personeelslid in dienst, want ze
kan de vraag bijna niet aan in haar eentje. Binnenkort hoopt
ze een grotere ruimte voor haar praktijk te vinden, omdat ze
hier toch wel uitgroeit.
Zo groeiend en studerend bouwt Ingeborg richting haar
droom. In de toekomst wil ze een natuurgeneeskundig cen
trum openen met verschillende disciplines. Van Detox tot he
lende massages. Voor alle lichamelijke en geestelijke klachten
moet je daar terecht kunnen. ”Ik vind het gewoon super gaaf
om mensen te helpen”, verklaart Ingeborg.
Heerlijk zulke mensen! Voor meer informatie kunt u terecht op
www.natuurgeneeskracht.nl en biomagnetischpaar.nl.

Wat heerst het toch vandaag de dag, die E-koorts. Ik ben
er gelukkig immuun voor maar heel het land is al besmet
met het virus en het houdt nog even aan. Een antidote is
er niet en helaas zit er ook niks anders op dan uitzieken. De
symptomen zijn overigens (en vooral voor de omgeving)
verschrikkelijk. IJlen over de geschiedenis, dwangmatig
de natuur in gaan met van die rare schoenen en ziekelijk
veel het weerbericht bekijken. En dan zijn er nog mensen
die heel hard getroffen zijn door het E-schaatsie virus. Zij
gaan er ’s nachts op uit om sneeuw te schuiven en ijs in
de vaarten te kieperen. Je kan dus een vergelijking trekken
met het spreekwoord ‘water naar de zee dragen’.
Die mensen zijn in verregaande staat en hopelijk voor
hen komt de dooi snel. Want dooi is de enige remedie.
Dooi zorgt er ook voor dat je gewoon belangrijk nieuws
uit binnen- en buitenland kan volgen op tv. Dooi zorgt
ervoor dat je een krant open kan slaan en verschillend
nieuws kan lezen op pagina 1, 3 en 5. Dooi zorgt ervoor dat
een oud-schaatser niet elk stempelpostje komt vervelen
met zijn ‘zangtalent’. Dooi werkt preventief tegen bevroren ledenmaten en een alcoholvergiftiging. En als laatste
zorgt dooi voor een gefrustreerde managementkamer bij
Unox omdat het een gratis mega-marketingcampagne
misloopt.
Nu ben ik de beroerdste niet. Ik gun al die kruisjesjagers
dé tocht. De tocht naar verlichting. Verlichting omdat er
maar een tocht per winter wordt verreden dus na die tocht
is de koorts al snel voorbij.
En tot die tijd wens ik iedereen een verschrikkelijke koorts
toe. IJl lekker verder met zijn allen en
vergeet vooral niet de Chocomel-app te
installeren op je telefoon zodat je elke
minuut van de dag kan bekijken wat
de kansen zijn dat men “It giet oan” te
horen krijgt.

Kijk nou eens!

tekst & foto: Mandy Schoorl

door: Mandy Schoorl

Niet alleen kinderen hadden
de grootste lol in de sneeuw!

Tegeltje

Het woord 'alleen' kan
negatief worden opgevat.
Mensen overschatten het
belang van erbij horen!
Eigenheid is veel belangrijker.
(bron onbekend)
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Oplossing Breinbreker
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kookrubriek
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Oplossing Kakuro

2

Was de bruine bonen en laat ze circa 12 uur weken in ruim koud water. Kook de
bonen in 40 minuten in 6 deciliter van het weekwater bijna gaar. Voeg de worte
len, de uienringen, de aardappelplakken, het zout, het rookspek en de rookworst
aan de bruine bonen toe en kook het gerecht zachtjes in 30 minuten gaar. Neem
het spek en de rookworst uit de pan, snijd het spek in blokjes en de worst in
plakjes. Schil de appelen, verwijder de klokhuizen en snijd ze in partjes. Roer het
spek, de worst en de appelpartjes door het groentemengsel en laat het gerecht
nog eens 10 minuten zachtjes doorkoken. Schenk eventueel achtergebleven
kookvocht weg. Roer de boter door het gerecht en maak het op smaak met zout
en peper (uit de molen).

Durft u de uitdaging aan? 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

2 moesappelen,
geschild en in partjes,
25 gram boter,
peper,
zout.

13

Bereiding:

4 uien, in ringen,
1 kg aardappels, in plakjes,
8 gram zout,
200 gram vers rookspek,
1 verse rookworst,

		

300 gram gedroogde
bruine bonen
1 liter water
250 gram winterworte
len, in grove plakken,

9

Benodigdheden:

3

Hoofdgerecht voor vier personen

5 15\20 8

Vijfschaft

9

Nog maar een stamppot dan. Het blijft voorlopig nog bar koud
en dan smaakt een goede stamppot alleen maar naar meer.
Het onderstaande gerecht werd hoofdzakelijk in de provincie Utrecht ’s
winters, als het werk stillag door de vorst, door de boerenknechten gegeten.

14

Recept

middels al weer 2 jaar in het asiel;
hij wil nu wel eens een eigen huis.
In het begin was hij erg bang en
vond hij niemand aardig, ook an
dere honden konden niet bij hem
in de buurt komen. Inmiddels is
hij erg veranderd en er zijn steeds
meer momenten dat hij een knuf
fel komt vragen, hij kan dan erg
lief zijn. Met honden die hij niet
kent kan hij nog steeds niet goed
omgaan, vooral reuen duldt hij niet in zijn buurt, ook aan de lijn valt hij regelmatig uit naar
onbekende honden; om deze reden wordt hij ook altijd met een muilkorf uitgelaten. Onder
goede begeleiding van een gedragstherapeut en met veel geduld kan dit worden aangepakt
en zal zijn gedrag langzaam maar zeker verbeteren. Sjakie kan niet zo goed alleen zijn, dan gaat
hij zich vervelen en op slooptocht; de oplossing hiervoor zou een bench zijn wat hem nog wel
moet worden aangeleerd. Sjakie is op zoek naar een baas die hem aankan, veel geduld heeft
en met een gedragstherapeut aan de slag gaat om van hem een voorbeeldige hond te maken.

		

Recept

Sjakie is 4 jaar jong en zit in

= 823

Kook eens anders

Senioren zijn van harte wel
kom om eerst eens te ko
men kijken, voordat het tot
een officiële aanmelding
komt. Vooraf wel even aan
melden bij Els Bruyns, via tel.
5740330. De huiskamer van
OOK Samen is het hele jaar
open, dus ook in de zomer
maanden.

98

De oplossing staat elders op deze pagina

Wie elke donderdag de huis
kamer wil bezoeken betaalt

een bijdrage van € 32,50
per maand, inclusief alle
warme maaltijden. Voor de
zondag zijn de bezoekers
€ 7,50 schuldig, uiteraard ook
inclusief het eten. Ouderen
met een laag inkomen kun
nen bijzondere bijstand voor
deze bijdrage aanvragen. De
ouderenadviseur wil daarbij
graag helpen, evenals bij een
aanvraag voor de OV-taxi.

Dier van de Week
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Naast koffie drinken en bij
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wordt er tussen de middag
samen de warme maaltijd
gebruikt. De deelnemers
hebben, uiteraard, inspraak
in de manier van tijdsbeste
ding. Een gespecialiseerde
beroepskracht en een vrij
williger van Pluspunt zijn
aanwezig voor de begelei
ding, maar tegen een handje
meehelpen wordt zeker geen
nee gezegd.

		

De oplossing staat elders op deze pagina
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Elke donderdag en de eerste
zondag van de maand bren
gen de senioren samen een
groot deel van de dag door.
En de behoefte is zo groot ge
bleken, dat vanaf zondag 19
februari ook elke derde zon
dag van de maand deze huis
kamer van 10.30 tot 16.00 uur
gastvrij zijn deuren opent.
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ouderen die behoefte hebben aan contacten met andere
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vorig jaar met het huiskamerproject OOK Samen, voor
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het gebouw van Pluspunt aan de Flemingstraat, begon
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ongezellig zijn. Steunpunt OOK Zandvoort, gevestigd in
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KBB

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

Alleen is maar alleen en vooral in het weekend kan dat
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Meer OOK Samen op de zondag
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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

De weduwe en de dochter van kunstschilder Eugène Brands:
“Hij is nooit bang geweest voor de dood”

Vorige week vertelde weduwe Toos Brands (93) hoe ze haar
man Eugène in Zandvoort leerde kennen. Kort na de oor-

log zijn ze getrouwd, en in 1947 is Eugénie geboren. Brands

was zo’n schilder waarover niet-kunstkenners spottend
riepen: dat kan mijn kind ook. Dat was voor hem juist een
groot compliment!

ook ontzettend gevormd. Die ballast van de academie moet je
later weer zien af te schudden. Veel van mijn studiegenoten
zijn alleen maar tekenleraar geworden. Ik heb ook de opleiding
tekenleraar gedaan, en daarna mode op de Rietveld. Vervolgens
de Rijksacademie, decor- en kostuumontwerp en grafiek. Daarna
ben ik gaan werken als kostuumontwerper, eerst bij de opera
en toen bij de televisie. Veel theater ook, en films. 25, 30 jaar
lang. Ik ben nou gestopt. Ik heb een heerlijke tijd gehad, veel
geweldige mensen ontmoet.

Dus ook daarin ben je anders dan je vader, die bijna een
kluizenaar was.

E: Ja, inderdaad. Wat dat betreft lijk ik erg op mijn moeder. Ik
doe nu veel voor de Stichting Eugène Brands. We geven boeken
uit, we hebben er al een stuk of tien geproduceerd. We zijn nu
met een boek bezig van Christian Ouwens, ‘Imaginair’ getiteld,
en daar willen we ook mee naar het buitenland. Er komt waar
schijnlijk een tentoonstelling in Denemarken, dan moet je een
internationale catalogus hebben, dus hopelijk is dat boek dan af.

In 2009 was er een tentoonstelling in het Zandvoorts
Museum. Zijn jullie daar geweest?

Eugène en Toos Brands in Amsterdam. “We hebben een mooie tijd gehad.”

Jij was in je jeugd een inspiratiebron voor je vader,
middels je kindertekeningen. Kun je je daar zelf iets
van herinneren?

Eugènie: Het begon toen ik 3 was. Mijn vader zei later dat dat
mijn allerbeste tijd was, toen ik 3, 4 jaar was. Ik piekte op mijn
4e en het is nooit meer zo goed geworden, haha.
“Toen mijn dochter vier jaar was had ik allang in de gaten dat zij
niet van talent ontbloot was. Zij had een grote fantasie, maakte
duizenden tekeningen. We hadden visite en die mevrouw zegt: wat
leuk die schilderingen, allemaal van Eugénie? Ja, behalve die, die is
van mij, zei ik. Die mevrouw geneerde zich diep, maar ik zeg: nee,
het is juist een groot compliment, want ik probeer die argeloosheid
van mijn dochter te vatten.”- Eugène Brands
Toos: Eugène zei tegen haar: je moet geen kunstschilder wor
den, want dan sta je altijd in de schaduw van je vader.
E: Als je hetzelfde beroep hebt, word je altijd met elkaar ver
geleken. Ik ben kostuumontwerpster geworden. Maar ik wilde
wel tekenen en schilderen. Dus ik heb alle academies gevolgd
die er maar waren, in tegenstelling tot mijn vader die er altijd
erg wars van was. Maar ik vond het leuk!
“Mijn Zandvoortse periode kenmerkte zich doordat ik totaal eenzelvig en op eigen kracht, niet gelovend in een academie die ik dus
ook nooit bezocht had, zeer introvert in Zandvoort met allerlei
dingen bezig ben geweest.” - Eugène Brands

Waarom was hij toch zo tegen academies?

E: Nou weet je, je leert er ook eigenlijk niks. Wat hij zei klopt.
Op zo’n academie krijg je wel een onderbouw, maar je wordt

E: Jazeker. T: O ja? E: Ja. T: Wonderlijk hè, van 10, 20 jaar geleden
weet ik alles nog, maar dichterbij denk ik: ben ik daar geweest?
E: Het was ook maar een klein tentoonstellinkje. Wat wel heel
leuk was, was dat er een film draaide van Eugène, daar hebben
we leuke reacties op gehad. En dat
het ooit in Zandvoort begon en er
nu weer terugkwam, dat vonden
de mensen enig.

aan het dansen!
T: We hebben een mooie tijd gehad hoor. Ons huwelijk was altijd
heel leuk. Alleen de allerlaatste jaren was hij niet zo gezellig
meer. Dat kwam omdat hij een herseninfarct had gehad.
E: Ja, en hij had longemfyseem en astma. Dat was niet zo’n
goeie combinatie natuurlijk. Maar dat was pas na z’n 80e hoor.
Tot die tijd was het prima. Maar toen hij een herseninfarct kreeg
en niet meer kon schilderen, was voor hem alle lol eraf. Hij had
zijn hele leven gewerkt.
T: Hij werd kribbig en vijandig.

Misschien heeft hij geprobeerd het voor u makkelijker te
maken om afscheid te nemen.

T: Nou u het zegt: daar dacht ik ook aan.
E: Al zijn fantasie en lol in het leven ging gewoon helemaal
weg. Hij was gek op muziek, maar hij kon geen muziek meer
luisteren, want hij had last van zijn oren. Lezen heeft hij nooit
veel gedaan, dus er bleef zo weinig over.

Uw man is op z’n verjaardag overleden.

T: Hij was niet lekker, hij zat hier in zijn stoel. We hebben hem
naar zijn bed gebracht, hij lag in de hal, want hij kon de trap niet
meer op. Maar hij wilde ook niet in de kamer liggen! De kamer
moest mooi blijven. De dokter kwam, en zei: hij had eigenlijk al
dood moeten zijn, hij heeft haast geen pols. Ach, zei Eugènie,
die krabbelt wel weer op.
E: Ik was vol vertrouwen.
T: Nou, de dokter ging weg, en om de
vijf minuten keken we even om de
hoek. Op een gegeven moment zegt
Eugènie: mama, hij ademt niet meer.
En je zag het meteen: dat gezicht werd wit. Geen enkele doods
strijd, totale overgave. Ogen dicht en wegwezen. Hij was nooit
bang voor de dood, nooit.

“Vlak voor hij stierf zei hij:
het was allemaal flauwekul”

In het begin zult u het niet breed gehad hebben, mevrouw
Brands?
T: Helemaal niet, nee. Eugène vroeg weinig voor zijn schilde
rijen. Als je te duur bent, verkoop je niet. E: Gelukkig is het goed
gekomen.
T: Toch mocht ik nooit werken van hem, hoor. Nee nee, blijf jij
maar lekker thuis, thee zetten, zei hij. Hij dacht: anders moet
ik zelf thee gaan zetten. Hij heeft ook 10 jaar les gegeven, Vrij
Schilderen op de Academie in Den Bosch. Van dat geld alleen
konden we al leven. Dus alles wat we van zijn werken verkoch
ten, en dat begon hoe langer hoe aardiger te worden, bracht
ik naar de bank. Ik heb alles netjes opgespaard, voor een goeie
achtergrond, en belegd in huizen. Als ik het aan Eugène had
overgelaten, was het anders gelopen. Die had weinig verstand
van geld.

“Panta rhei. Alles stroomt en beweegt steeds. Alles verandert, er
bestaat een eeuwigheid. Dood bestaat niet, het leven gaat altijd
door.” – Eugène Brands
E: Als we hoorden dat iemand in zijn bed was overleden, zei hij:
daar zou ik voor tekenen. Hè pap, zei ik dan, weet je niks leukers?
T: Eugènie had vlak voor hij stierf nog tegen hem gezegd: papa,
we houden van je. Ja, zegt ie, dat weet ik toch. En tegen mij zei
hij: “Het was allemaal flauwekul.” Ik zeg: “Wat was flauwekul?
Wat bedoel je?” “Alles. Allemaal flauwekul.”

Hij zei ooit: “Optimisten zoals ik hebben het slecht in deze
rottige wereld.” Een nogal tegenstrijdige uitspraak.

E: Eigenlijk was hij geen optimist. Hij zei dat wel, maar als het
eventjes misging, liet hij meteen zijn oren hangen. En dan zei
ik: ach kom op, pap, tuurlijk lukt dat.
T: Aan het einde van de oorlog zei hij: ze gaan nooit meer weg.
En op een ochtend keken we uit het raam, we hadden geen
radio, geen krant, niks, en wat zien we? Alle hoeren stonden
in avondjurk buiten op straat te dansen. (Ze woonden op de
Amsterdamse Wallen, EG) Toen was de oorlog voorbij.
E: Aaah, echt waar? Dat wist ik helemaal niet! Haha, de hoeren

Fotografie: Stichting Eugène Brands
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 06 - 2012
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.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 8 februari 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling
worden voorgelegd en die financiële consequenties tot
gevolg hebben, vanaf heden ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis en op de website via raadsnet.

Winnaars loterij Kerstboomverbranding

De jaarlijkse inzameling en verbranding van de kerstbomen
heeft woensdag 11 januari plaats gevonden. En wel op twee
locatie’s op de Rotonde en op de remise. In totaal zijn er 816
bomen gebracht door het publiek: 211 op de remise en 605
op de Rotonde. Voor elke boom kregen de inzamelaars een
lootje en geld. Dit jaar zijn er meer bomen ingezameld als
vorig jaar. Toen waren het er 442 stuks.
Bij de inzameling hoort ook een loterij! Er worden 20 bonnen van € 5,00 verloot onder de ingezamelde bomen. De
trekking is als volgt:
kleur roze: 22-46-52-77-108-121-147
kleur grijs: 56-81-134-142-181-209-262-326-373-415-476-544-581

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Celsiusstraat 95, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 27 januari 2012, 2012-VV-014.
- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen dakkapel, ingekomen 30
januari 2012, 2012-VV-016.
Bentveld:
- Duindoornlaan 1, kappen 20 bomen, ingekomen 29 januari
2012, 2012-VV-015.
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
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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:
- Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 27, het uitvoeren van gevelwijzigingen, plaatsen van dakkapellen, wijzigen van balkons
en uitbreiden van de entree.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Uitgebreide procedure omgevingsvergunning)

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 gebouwen op Blinkertweg 2 en 2a, 2011-VV-127,
verzonden 30 januari 2012.

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).

verzonden 02 februari 2012, 2011-VV-158.
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.

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.

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.

Collegelid spreken?

Omgevingsvergunning

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Poststraat 4, het in- en extern verbouwen van de woning,

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

Jubileum Circuit Run mag één groot feest worden
Over iets meer dan een maand, 25 maart, staat de 5e Runner’s World Zandvoort Circuit Run op de agenda. Op dit

moment zijn Ben Zonneveld en Ingrid Muller druk bezig

om allerlei activiteiten rondom de Circuit Run te organise-

ren en te stroomlijnen. Want deze lustrumeditie mag, zeker wat de organisatoren betreft, één groot feest worden!

lijk contact met u opnemen.

Zaterdag

Ook rondom de wandel
tocht de ‘30 van Zandvoort’
worden diverse activiteiten
ontplooid. Zo zal het laatste
gedeelte van de wandeltocht
versierd worden en treden er
dweilorkesten op. Ook hier
is nog plaats voor promotie
voor uw (horeca)bedrijf maar
meldt u dat dan wel aan, ook
in dit geval bij Ben Zonneveld.

Goede doel

Dweilorkest langs het parcours Circuit Run 2011

De organisatie vraagt de be
woners die aan de route wo
nen om hun huis te versie
ren en eventueel muziek te
laten horen. Dit wordt door
de lopers als heel positief
ervaren. Ook dit jaar wordt
daarom een prijs uitgeloofd
voor het mooist versierde
huis. Op het Gasthuisplein
wordt weer een dance bat
tle gehouden door dansers
van Studio 118, muzikale
omlijst door ONAIR-Events.
Ook zal Kenamju weer een
spinningdemonstratie ver
zorgen naast café Neuf in
de Haltestraat. Voor muziek
zorgen verder drie dweil
orkesten waarvan er een
door Laurel & Hardy en de
Lamstrael gesponsord wordt.

Promotie

Op dit moment kunt u zich
nog volop aanmelden met
activiteiten of ledenwerfac
ties voor de Zandvoortse
sportclubs. Die krijgen van
de organisatie een markt
kraam en posters om hun
actie te ondersteunen. Dit
alles wordt gratis aangebo
den aan de sportclubs. Ook
ondernemers wordt met
klem gevraagd om acties
te plannen. U weet van uw
eigen bedrijf wat het beste
daarbij past, maar meldt
het alstublieft wel aan. U
kunt uw club, bedrijf of ac
tiviteit aanmelden bij Ben
Zonneveld via e-mailadres:
benzonneveld@casema.nl.
Hij zal dan zo spoedig moge

De 5e editie staat in het
teken van de stichting
‘Make-A-Wish Nederland’.
Medeorganisator Rotaryclub
Zandvoort maakte dat on
langs bekend. Make-A-Wish
Nederland vervult de liefste
wens van kinderen tussen 3
en 18 jaar met een levensbe
dreigende ziekte. Het vervul
len van een allerliefste wens
heeft op ieder kind een ma
gisch effect, maar op kinde

ren met een levensbedrei
gende ziekte in het bijzonder.
Het geeft deze kinderen, die
vanwege hun ziekte te vaak
vooral patiënt zijn, de kracht
om kind te zijn. Het verwe
zenlijken van een droom kan
voor hun toekomst een we
reld van verschil betekenen.

Rotaryclub Zandvoort

De Rotaryclub Zandvoort or
ganiseert in nauwe samen
werking met Le Champion,
organisator van de Runner’s
World Zandvoort Circuit Run,
ook nu weer een Business
Run en een estafette mara
thon over diverse afstanden.
Het inschrijfgeld voor uw
team komt ten goede aan
Make-A-Wish Nederland.
Tevens worden er, in samen
spraak met Make-A-Wish
Nederland, activiteiten ge
organiseerd op het circuit en
in de Haltestraat komt een
informatiestand van MakeA-Wish Nederland.

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012
Kinderen:
Peuters in beweging
woensdag 9:30 – 10:30

15 februari t/m 25 april

Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je
leren maken.

Vrijdag 15:30 – 17:00

7 maart t/m 30 mei

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

15 maart t/m 26 april

Graffiti, vanaf 8 jaar
Woensdag 13:00 – 14:30

18 april t/m 30 mei

Typevaardigheid
Blind leren typen met 10 vingers, dat leer je nooit meer af.

Donderdag 15:30 – 16:45

8 maart t/m 14 juni

Volwassenen bewegen:
Houding en Conditie op muziek 55 plus,
Je kunt gewoon instromen.

Donderdag 14:30 -15:30

12 januari t/m 26 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:
Boetseren en Beeldhouwen, instromen is mogelijk
Maandag 19:30 – 22:00

23 januari t/m 23 april

Schilderen vanuit de kleurologie
Intuïtief schilderen met verschillende materialen

Dinsdag 20:00 – 22:00

6 maart t/m 24 april

Kunstgeschiedenis,
Hoogtepunten uit de vroege Italiaanse schilderskunst

Donderdag 10:00 – 12:00

Fruit voor de lopers Circuit Run 2011

5 april t/m 16 april

Haarknippen, Volgens Iranese methode.
Maandag 20:00 – 22:00

5 maart t/m 16 april

Talen:

zaalhockey

Nederlands

Gehavend team wint van Spaarndam
Door wat misverstandjes en een trein uit Amsterdam
die niet reed, stond het dames zaalhockeyteam van ZHC
plotseling met een ondertal in het sportcomplex Groenendaal. De dames waren daar om twee zaalwedstrijden
te spelen.

Een zaalteam bestaat nor
maal gesproken uit 5 spelers
en een keeper. De Zandvoortse
keepster Tessa Keur, die zich
mentaal al voorbereid had op
een drukke dag, moest het sa
men met 4 veldspeelsters in
de eerste wedstrijd opnemen
tegen FIT 3. Lange tijd bleef de
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score 0-0 op het bord, maar
na het eerste tegendoelpunt
volgden de 0-2 en 0-3 snel en
na de pauze liep de score op
tot 0-5.
Voor de tweede wedstrijd,
tegen Spaarndam 1, werd
het speltype door coach Cees

van Deursen iets aangepast.
De opdracht: stug verdedi
gen en met snelle uitvallen
spits Denise van Hoek in stel
ling proberen te brengen.
De verdediging kwam nau
welijks echt onder druk en
voorin was het loeren op die
ene kans. Met nog slechts 5
minuten te spelen, kwam de
bal in de cirkel bij Van Hoek
die direct doorpushte het
goal in, 1-0 voor Zandvoort.
Het bleek de winnende te
zijn. “Wat 2 weken terug met

een compleet team met wis
selspelers niet lukte, lukte nu
met een ondertal wel: win
nen van Spaarndam. Dat is
het leuke van sport: nooit is
iets zeker, schijnbaar is alles
mogelijk”, relativeerde coach
Van Deursen.
Komende zondag is de slot
ronde van de zaalcompetitie
in de Korver Sporthal. Dan
spelen de dames van ZHC om
14.00 uur tegen Kikkers en om
16.30 uur tegen Waterland.

Als Nederlands je 2de taal is of wanneer je je grammatica
wilt ophalen.

Donderdag10:30 - 12:00

26 januari t/m 19 april

Engelse Conversatie
Donderdag 13:00 - 14:30

26 januari t/m 19 april

Computer:
Typevaardigheid voor Volwassenen
Maandag 20:00 – 21:00

5 maart t/m 11 juni

Hyves, Facebook, Twitter, Blogger Accounts
aanmaken en optimaal gebruiken.

Woensdag 20:00 – 21:30

7 maart t/m 4 april

Picasa Fotobewerking
Al je foto’s digitaal bewerken (en printen tot prachtige albums.)

Donderdag 20:00 – 22:00

8 maart t/m 12 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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autosport
Sneeuw en vrieskou teisteren WEK-race '4 uur van Zandvoort'
Voor sommige deelnemers was deelname aan de 4 uur

van Zandvoort een brug te ver. David Hart en Hoevert Vos
waren één van de equipes die de derde race in het Winter

Endurance Kampioenschap aan zich voorbij lieten gaan.
Wolf Nathan en Jaap van Lagen, die net als Hart/Vos nor-

maal gesproken ook in de V8 Star meerijden, waren er wel.

Duits trio in BMW wint 4 uursrace | foto's: Chris Schotanus

Veel plezier beleefden
Nathan en Van Lagen niet
aan de 4 uur van Zandvoort.
Het duo reed in een Porsche
GT3 maar halverwege de race
moest Nathan de bolide met
een beschadigde linker ach
terkant in de pitstraat aan de
kant zetten. Opvallend was

de lage Porsche GT2 van het
viertal Jürgen Albert, Kees
Bouhuys en de broers Jeroen
en Sebastiaan Bleekemolen.
De zelfgebouwde Porsche
stond op de eerste startplek
en nam al na één ronde de
leiding. “Het was prettig
om in deze wagen te rij

den. Hij reageert beter dan
de Porsche GT3 die onder
de koude omstandighe
den wat minder betrouw
baar bleek”, aldus Bouhuys.
“Het was goed te doen in
deze omstandigheden, je
moest alleen niet langs de
baan terecht komen”, aldus
Jeroen Bleekemolen. Helaas
bleek de turbo van de GT2
het toch niet te houden en
kwam de viermansequipe
met grote achterstand over
de streep, hoewel Sebastiaan
Bleekemolen net als Jeroen
acceptabele rondetijden met
deze Porsche lieten zien.
Het was toch niet een dag
voor de Porsches. Vader Jaap
Wilkens en zoon Oscar le
ken op de overwinning af te
stevenen, maar een defecte
sensor van de versnellings
bak zorgde voor sombere
gezichten aan de kant. Dit
terwijl deze Porsche vanuit
de pitstraat was gestart.
Daardoor kwamen ineens

drie Duitsers voorop te lig
gen. De equipe Matthias en
Michael Tischner aangevuld
met Ulrich Beder leken met
de BMW ineens zo maar aan
de overwinning te kunnen
komen. Het werd nog even
spannend door de snel op
rukkende Porsche van Daan
Meijer en Koen Bogaerts,
maar uiteindelijk bleef
Bogaerts steken op iets min
der dan een halve minuut
van de drie Duitsers.
Afwezig was Zandvoorter
Peter Furth. Peter Fontijn
reed wel mee, maar in een
auto van Cor Euser. Fontijn
zag deelname met de NVD
BMW M3 niet zitten. “We
hebben een klein budget. Het
risico om met koude banden
eraf te vliegen is groot en
dan kun je misschien grote
schade oplopen. Als het
goed is zullen we wel mee
doen bij de laatste Winter
Endurancerace”, aldus de
Hillegommer.

racekalender

zoen hun hart ophalen op Circuit Park Zandvoort. Nu de
vernieuwde vergunning is afgegeven staan er een aantal
mooie evenementen geprogrammeerd. De afgelopen ja-

ren waren de Masters en de DTM de gebruikelijke grote
evenementen. Vorig jaar kwam de Europese FIA GT3 in het

weekend van de Finaleraces erbij. Voor 2012 ziet de kalender er zo mogelijk nog mooier uit.

Eind september komt de historische GP naar Zandvoort

Naast de Kruidvat Gillette
Paasraces en Profile Tyre
center Pinksterraces komen
22

nu ook de ADAC GT Masters
en de Historische Grand
Prix naar Zandvoort. De

In de Divisie II wisten oudwinterkampioen Rob de
Laat en Theo de Prenter sinds
lange tijd weer eens winst in
een Winter Endurance race
binnen te halen. In de Divisie

IV ging de winst naar Duncan
Huisman en Liesette Braams
in de BMW123d.
Met nog één race te gaan krij
gen Wolf Nathan en Jaap van
Lagen het nog lastig. Het duo
leidt nog wel met 40 pun
ten, maar het Duitse drietal
Tischner, Beder en Tischner
staan met 35 punten dicht
bij. Ook Duncan Huisman
heeft nog kans op de titel van
Winter Endurance Kampioen,
hij staat een punt achter op
het Duitse drietal. De laatste
Winter Endurancerace is The
Final Four op 4 maart.

Sneeuw op de baan beïnvloedde de race

De volledige kalender ziet er als volgt uit:

Mooie evenementen op Circuit Park Zandvoort
De autosportliefhebbers kunnen het komende racesei-

Dat de 4 uur van Zandvoort
vreemd verliep, bleek wel bij
het afvlaggen van de Renault
Clio van vader en zoon Steen
metz. Zij wonnen in de Divisie
III, maar kwamen als derde van
het totale veld over de streep,
voor een andere Renault Clio
van Maarten Muys en Marcel
Dekker, die uiteraard tweede
werden in hun klasse.

eerder genoemde Europese
FIA GT3 krijgt bij de Formido
Finaleraces gezelschap van
het Wereldkampioenschap
FIA GT1. De laatste keer dat
een officieel FIA wereldkam
pioenschap het Zandvoortse
circuit aandeden was in 2007
toen de WTCC een weekend
in de badplaats afwerkte.
In het weekend van de
Masters of Formula 3 komen
de beste Formule 3 rijders
aan de start, met daarnaast
de Big One Single Seaters
oftewel de BOSS GP. Naast
deze twee startvelden zul
len ook enkele raceklassen
uit de Nationale kampioen
schappen in actie komen. Als
de DTM eind augustus neer
strijkt krijgen de gebruikelij
ke twee Duitse merken Audi
en Mercedes gezelschap van
een landgenoot. BMW heeft

namelijk voor 2012 ook be
sloten om mee te doen in
deze toerwagenserie. In dat
zelfde weekend komen ook
de Formule 3 Euro Serie, de
Duitse Porsche Carrera Cup
en de Supercar Challenge in
actie. Voor het Historische
Grand Prix weekend in
september wil Circuit Park
Zandvoort het dorp bij dit
evenement betrekken. “Het
is de bedoeling dat we een
parade gaan houden met alle
wagens”, aldus directeur Erik
Weijers. Uiteraard zijn ook
het komende jaar de Dutch
Formula Ford Championship
en de Formido Swift Cup
te zien. De Dutch Radical
Championship krijgt uitbrei
ding waarin gelijkwaardige
Radical SR3 wagens het te
gen elkaar opnemen. Dan is
er de Dutch GT en de Dutch
Production Open.

25 februari
4 maart
25 maart
7 en 9 april
22 april
29 april
4,5 en 6 mei
19 en 20 mei
26 en 28 mei
2 en 3 juni
17 juni
24 juni
13,14 en 15 juli
11 en 12 augustus
24,25 en 26 augustus
1 en 2 september
16 september
22 en 23 september
29 en 30 september
5,6 en 7 oktober
3 november

Circuit Short-Rally
Final 4
Runners World Zandvoort
Circuit Run
Kruidvat Gillette Paasraces
American Sunday
Japanse Autosport Festival
ADAC Masters Weekend
State of Art Historische Zandvoort
Trophy en Great British
Profile Tyrecenter Pinksterraces
Funcup
Fast-Car Festival
Italia a Zandvoort
Masters of Formula 3
Dutch Power Pack Festival
DTM
Historic Grand Prix Zandvoort
AutoMaxx Super Sunday
Trophy of the Dunes
State of Art GP Classic
en Nationaal Oldtimer Festival
Formido Finaleraces
Zandvoort 500
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basketbal
Lions met gemak naar overwinning
Wat op voorhand een zware wedstrijd voor de heren van

The Lions zou gaan worden, tegen Racing Beverwijk, werd
eigenlijk een lachertje. Lions was dermate geconcentreerd

bezig in zowel de aanval als de verdediging dat er eigenlijk
gesproken kan worden van een veegpartij. Na vier keer tien
minuten stond er een fraaie 71-38 stand op het scorebord.

Score van Mike Kroder

Beverwijk stond drie weken
geleden nog op de derde
plaats, met slechts twee pun
ten minder dan onze plaats
genoten. Enige spanning kon
dus verwacht worden maar

niets bleek minder waar. In
het eerste kwart kon het
zwakke Beverwijk nog enigs
zins meekomen maar bij rust
was er al een gat van 16 pun
ten in het voordeel van Lions,

37-21. “Beverwijk is een con
current want ze draaien in de
top van onze competitie mee.
Wij bezetten nu de 2e plek en
Beverwijk de 4e. Playing coach
Dave Kroder attendeerde ons
er nog voor de wedstrijd op
dat dit een zware pot kon
worden en riep ons op om
volle bak te gaan in de verde
diging en goede aanvallen te
spelen”, herinnert aanvoerder
Robert ten Pierik zich.
Ook vlak na rust, voor de
Zandvoorters vaak de moei
lijkste periode, ging Lions
door op de ingeslagen weg.
Zo kon Niels Crabbendam
voor de derde wedstrijd op
rij meer dan twintig punten
scoren. “Onze verdediging
ging vanaf het begin aan
echt heerlijk, Beverwijk moest
moeilijke schoten nemen en
wij pakten een heleboel ste

als. Onze aanval moest even
opstarten maar nadat we
besloten hadden om de bal
wat meer en sneller rond te
laten gaan, vonden we de
open mensen en kwam ook
onze aanval lekker op gang.
Onze verdediging bleef de
hele wedstrijd heel erg strak
en daardoor haalden we een,
van te voren niet zo verwach
te, makkelijke overwinning op
concurrent Beverwijk. Zij wa
ren geen schim ten opzichte
van de uitwedstrijd”, aldus
Ten Pierik.
Topscores Lions: Niels Crab
bendam 22; Dave Kroder 15
en Mike Kroder 14 punten.
komend weekend is Lions
vrij en spelen op 18 febru
ari om20.15 uur een thuis
wedstrijd tegen Alkm aar
Guardians dat op de vijfde
plaats in de competitie staat.

bijart
Oomstee 1 neemt revanche op RCH
Bij een thuiswedstrijd vorige week donderdag moest Oom-

stee 1 het opnemen tegen RCH uit Heemstede. De uitdaging was om te proberen de eerste verloren partij in oktober goed te maken. En dat lukte met overtuiging.

Uitblinker Jeroen v.d. Bosch

Dankzij de inspanningen van
Dick Pronk (3 punten), Jeroen
v.d. Bosch (6) en Ton Hendriks
(4) werd het een prachtige en
welverdiende 13-9 winstpartij.
V.d. Bosch was hier zeker de
uitblinker met twee overwin
ningen in 9 en 12 beurten.
Terwijl het eerste team over
tuigend won, moesten zowel
het 2e als het 3e team van

café Oomstee vorige week
verlies incasseren. Oomstee
2 verloor woensdag van
Bremmetje 3 tijdens een
ontmoeting in Heemstede.
Willem van Esveld was de
beste Zandvoortse speler die
net als tijdens het koppel
toernooi 15 over rood maxi
maal scoorde met 2 gewon
nen wedstrijden en 6 punten.
Edwin Ariesen wist eveneens

een wedstrijd winnend af
te sluiten en scoorde er 3.
Minder geluk had Ton Ariesen
die avond want hij kon he
laas niet bijdragen aan het
scoreverloop. De eindstand
werd 12-9. Oomstee 3 kwam,
op bezoek bij Van Gunsteren
in de Haarlemse Vijfhoek,
niet verder dan een 13-7 ver
liespartij tegen dit succes
volle Haarlemse team. Dick
van Dam scoorde een duide
lijke winstpartij en vergaarde
nog een extra punt door een
hoog moyenne in de tweede
wedstrijd. Dick ter Heijden
werd zeker in de eerste partij
weggespeeld maar wist de
tweede partij na 25 beurten
net aan met winst af te slui
ten. Daarvoor liet hij 2 punten
noteren. Frits Minneboo ver
loor zijn partijen maar kreeg
voor zijn hoge moyenne nog
een punt voor de moeite.
Vorige week maandag wist
het biljartteam van het
Wapen van Zandvoort voor de

tweede maal het Haarlemse
team van Vrije Vogels in een
uitwedstrijd te verslaan.
Gerard Kuijper scoorde maar
liefst 5 punten en Stefan
Schravemade liet er 4 aan
tekenen. Jammer was dat de
derde man, Stefan Gooman,
in zijn tweede partij voor het
Wapen niet tot scoren kwam.
Eindstand 8-9.
Ook deze week wordt weer
volop gebiljart. Afgelopen
dinsdag moest Oomstee 3 in
een thuiswedstrijd aantreden
tegen Vrije Vogels. Van Dam,
Minneboo en Hettie Wisker
kwamen in actie. Vanavond,
donderdag, is er een drieban
denwedstrijd te bekijken in
café Oomstee. Het 2e team
neemt het weer op tegen
Westerhout uit Haarlem,
waar de eerste ontmoeting in
een 14-4 winstpartij voor de
Zandvoorters eindigde. Hoe
deze partijen zijn afgelopen,
weten we zeker volgende
week te melden.

Route Olympia’s Tour 2012
is bekend gemaakt
Zandvoort is voor drie jaar onderdeel van de route voor

Olympia’s Tour. De organisatie van de Royal Smilde Olympia’s Tour 2012, zoals de etappekoers door Nederland offi-

cieel heet, heeft woensdag 1 februari de route van de zestigste editie van Nederlands oudste wielerkoers bekend
gemaakt.

De Olympia’s Tour is dit jaar
jarig en viert zijn 60e editie.
Daarmee is het de oudste en
meest prestigieuze wedstrijd
van Nederland. De eerste edi
tie vond plaats in 1909 met
start en finish in Amsterdam.
Vanaf 1955 wordt de wed
strijd ieder jaar verreden en
is daarmee niet meer weg te
denken uit de Nederlandse
wielersport. Vorig jaar won
Jetse Bol overtuigend de
ronde. Hij verdiende daar

mee een profcontract bij de
Rabobank ploeg. Dit geheel
in stijl met de historie van de
wedstrijd, want van de laat
ste tien winnaars werden
er zeven beroepswielren
ner. In het verleden wonnen
onder andere grote cou
reurs als Fedor den Hertog,
Zandvoorter Roy Schuiten,
Cees Priem, Gerrit Solleveld,
Leo van Vliet en Henk Nijdam
Nederlands meest aanspre
kende wedstrijd.

Route

Op 14 mei start Olympia’s Tour met een korte proloog in
onze woonplaats. De eerste etappe, een dag later, start in
Zandvoort. Het gehele routeschema ziet er als volgt uit:
14 mei: proloog Zandvoort 3,6 km
15 mei: 1e rit Zandvoort-Noordwijk 164,8 km
16 mei: 2e rit Ulft-Gendringen 162,7 km
17 mei: 3e rit Elst (Gld)-Hoofddorp 163,4 km
18 mei: 4e rit Simpelveld-Buchten 206,1 km
19 mei: 5e rit Reuver (individuele tijdrit) 13,8 km
19 mei: 6e rit Reuver-Reuver 96,3 km

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
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bisanpa Gifts
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis
Willemsen
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
Eetcafé Lido
Gezondheid aan Zee
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
HB Alarmsystemen B.V.
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Installatiebedrijf Ton Bakker
La Bonbonnière
La Fontanella
M.J.Zwerver Financieel
advies B.V.
Pluspunt
Sea Optiek
Theater De Krocht
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Vuilcontainer
mag niet meer
op straat staan
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Zie onze advertentie op de achterpagina

Rubriek

11

Kermis komt
eind juni terug
op Badhuisplein

Dolf Schuurman
Wijkagent in
Zandvoort Noord

Spectaculaire opening van het Uniongebouw
Met een druk op de knop door mevrouw E. v.d. Pol (Stichting Union) en begeleid met

vuurwerk, werd de naam ‘Union’ zichtbaar aan het nieuwe appartementencomplex op

het terrein van Nieuw Unicum. Onder luid applaus van genodigden, cliënten en medewerkers werd de nieuwe mijlpaal verwelkomd.

Het nieuwste wooncomplex van Nieuw Unicum

tekst en foto Nel Kerkman

Waar eens de dienstwoningen op het terrein bij de
hoofdlocatie Nieuw Unicum
stonden, zijn 14 schitterende
appartementen gebouwd.
Ze zijn speciaal bedoeld
voor cliënten met een lichamelijke beperking die zo
individueel mogelijk maar
wel op het instellingsterrein

De Mannetjes

Racers naar
centrum lokken

willen verblijven. De cliënten
hebben een uiteenlopende
zorg- en begeleidingsvraag
maar kunnen hier toch heel
zelfstandig wonen. Hun 24
uurszorg bij het individueel wonen wordt verleend
door een team bestaande
uit de thuiszorg van Nieuw
Unicum.
Een belangrijk deel van de
nieuwbouw is mogelijk gemaakt door de riante schenking van Stichting Union. Het
Prinses Beatrixfonds en MS
Vereniging Nederland finan-

cierden onder meer de airco
van het gebouw.

Zelfstandig wonen

Hoewel het nieuwe wooncomplex niet zoals de drie
andere woonprojecten,
Zandvoort Noord, Zandvoort
Centrum en Haarlem Meer
wijk, buiten Nieuw Unicum
gesitueerd is, hoort ook dit
project bij het zelfstandig
wonen in de lokale samenleving. Het unieke van het
Uniongebouw is dat de zorg
en ondersteuning maatwerk
is. Ook alle aanpassingen, zo-

als handgrepen, de hoogte
van het keukenblad, een bed
en een douchestoel, zijn per
cliënt en per appartement afgestemd. De appartementen
zijn 50 m2 groot en hebben
een ruime badkamer, aparte
slaapkamer en een aangepaste keuken. Het complex
bestaat uit twee woonlagen
en de appartementen op de
eerste etage zijn te bereiken
via een lift.
Na beëindiging van de officiële opening, die voorafgegaan werd door een
welkomstwoord van Peter
Kühn, voorzitter Raad van
Bestuur Nieuw Unicum,
mochten de aanwezigen
de appartementen bezichtigen die sinds december
2011 met grote tevredenheid door 14 cliënten bewoond worden. De grote
wens van het bestuur van
Stichting Union Haarlem,
bestaande uit de dames
J. Marang, I. Remmen en
E. v.d. Pol, dat de naam bij
opheffing van de Stichting
zou voortbestaan, is met
de bouw van het appartementencomplex volbracht.
De naam ‘Union’ zal voor
eeuwig op de gevel prijken.

Zondag 19 februari 2012

Trio Contrasten
Maria Milstein - viool
Fleur Bouwer - klarinet
Martijn Willers - piano

‘Bijvoorbeeld gratis
parkeren als je met de
racewagen komt?’

RECO
AUTOSCHADE SERVICE

Sport

15

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

Judotalent derde
op Nederlands
Kampioenschap

Samenwerking circuit
en ondernemers
De ondernemers van Zandvoort en Circuit Park Zandvoort hebben de intentie uitgesproken samen te gaan

werken rondom de grote evenementen op het circuit.
Daartoe is een stuurgroep in het leven geroepen die het
een en ander moet gaan
stroomlijnen en die deze
positieve impuls voor Zandvoort zal gaan begeleiden.
Het is de ondernemers in
het centrum al een aantal jaren een doorn in het
oog dat bij grote evenementen op Circuit Park
Zandvoort de bezoekers
niet of nauwelijks naar
het centrum komen. Daar
moet nu verandering
in gaan komen door te
gaan samenwerken met
Circuit Park Zandvoort.
De stuurgroep bestaat
uit Hilly Jansen van de gemeente Zandvoort, VVVdirecteur Lana Lemmens,
de nieuwe voorzitter van
Ondern emersplatform
Zandvoort Jos Hesp en
centrummanager Gert
van Kuijk.
Als eerste is besloten dat
er op de zaterdagen voorafgaande aan een groot

Erik Weijers | Foto: Chris Schotanus

evenement in het centrum
een groot muziekevenement
komt. Weliswaar niet meer
op vijf podia maar wel vooral
kwalitatief goed. Ook zal op
het circuit de nodige aandacht geschonken worden
aan de mogelijkheden in
het centrum van Zandvoort
en kunnen de bezoekers, als
ze dat aangeven aan de verkeersregelaars, desgewenst
met de auto naar het centrum rijden.

vervolg op pagina 3

Dinsdag 21 februari om 21.15 uur is er een
Ronde Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat

Oriëntatie Sportnota 2012-2016.
Komt allen!

Gemeente Zandvoort

www.classicconcerts.nl
1

familieberichten

dankbetuiging

waterstanden

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het
overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader,
schoonvader en trotse opa

Winterborrel
Zonda9 19 februari
v.a. 16 00 uur optreden van

Stijl Achterover

Louis Swart
Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en alle
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies
Alie Swart
		 Jeroen en Bianca
Sanne, Lotte
Ron en Simone
Gaby, Levy
Zandvoort, februari 2012

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer
Sinds 1992in Zandvoort.
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
U ITVAARTZORGCENTRUM
ANDVOORT
Telefoon (023) 571 32Z78.

DJ Robert Haring & DJ Erik Faase
Gratis entree - Strandpaviljoen 23

T. 023 57 157 07
feb
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www.clubnautique.nl
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Theater De Krocht
Kindercarnaval
Zondag 19 februari
Aanvang 14.00 uur tot ± 17.00 uur
Je komt natuurlijk wel verkleed.
Wil je als je lievelings artiest
optreden neem dan je cd’tje mee.

Toegang gratis

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

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM
36, 2011 KW Haarlem.
UParklaan
ITVAARTCENTRUM H AARLEM
Telefoon (023) 532 87 50.
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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rectificatie
In het In Memoriam dat de Zandvoortse Courant vorige
week plaatste naar aanleiding van het overleiden van
Nico Voss, is een storende fout opgetreden. Op gezag
van bronnen binnen de gemeente schreven wij dat de
begrafenis van de heer Voss voor rekening van de
gemeente zou zijn. Niets is echter minder waar. Wij
bieden de familie, vrienden en kennissen van de heer
Voss daarvoor onze welgemeende excuses aan.
Zandvoortse Courant
2
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Nieuw uit de keuken van Fleur:

Hutspot en zuurkool stamppot
met een verse worst
of gehaktbal
500 gram: € 4,99
Haltestraat 38, tel. 571 50 00

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)

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

februari
17 Oomstee Jazz - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
17 Jongeren carnaval - Discotheek Chin Chin,
10-13 jarigen. 19.30-22.30 uur

18 Karaoke - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

Plan ondergrondse afvalcontainers
komt maar niet van de grond
De horecabedrijven in Zandvoort zitten met hun afval in

de maag. Zaken die geen ruimte hebben om de containers
op eigen terrein te zetten, raken in moeilijkheden omdat

de gemeente binnenkort boetes gaat uitdelen aan onder-

nemers van wie vuilcontainers vanaf de openbare weg te
zien zijn.

19 Kerkpleinconcert - Protestantse Kerk,
aanvang 15.00 uur

19 Kinder carnaval - Theater De Krocht,
14.00-17.00 uur

24 Genootschapsavond - Genootschap Oud Zandvoort in
De Krocht, aanvang 20.00 uur

24 Smartlappenavond - Café Koper, aanvang 21.00 uur
25 Short-Rally - Circuit Park Zandvoort
26 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur
26 Kids Adventure Week - Week vol activiteiten voor
kinderen. VVV Zandvoort, t/m 4 maart

politiebericht

Kratten bier gestolen uit supermarkt
Een 37-jarige man uit Litouwen, zonder vaste woon- of
verblijfplaats, is aangehouden op verdenking van diefstal
van twee kratten bier. De man is bij een supermarkt aan de
Burgemeester Engelbertstraat om 18.30 uur door de politie
ingerekend en voor verhoor overgebracht naar het bureau.
De volle kratten konden direct worden teruggegeven aan
de winkel.

Vuilcontainers op straat worden niet meer gedoogd

Raymond van Duyn van
Koninklijke Horeca Neder
land (KHN), afdeling Zand
voort heeft overleg gevoerd
met de gemeente om te
bekijken of het mogelijk is
ondergrondse containers
te plaatsen. Van Duyn: “Van
alle horecabedrijven die wij
hebben benaderd om mee te
doen met dit project, heeft
slechts een enkeling positief
gereageerd. Er moeten minstens dertig ondernemers,
ook winkeliers, meedoen om
het rendabel te maken.”

Regioadviseur KHN Ivo
Berkhoff: “Ik begrijp wel dat
horecaondernemers niet zitten te wachten op nog meer
kosten, de meeste zaken
hebben al moeite om hun
hoofd boven water te houden. Maar ze moeten wel
beseffen dat ze een boete
riskeren. Nu de gemeente
aan een oplossing wil meewerken door het plaatsen
van meerdere ondergrondse afvalstortplaatsen, zullen
vuilcontainers op straat niet
langer worden getolereerd.”

Een horecaondernemer die
de ondergrondse vuilcontainers graag ziet komen is Bas
Lemmens van discotheek
Chin Chin in de Haltestraat.
“Ik heb bij mijn zaak geen
mogelijkheid om de vuilcontainers buiten het zicht
van de openbare weg te
plaatsen. Dus voor mij zou
een ondergrondse container
een oplossing zijn”, meldt hij.
In totaal zou het om vier
ondergrondse bakken gaan,
die door de gemeente op
gunstige plaatsen in het
centrum worden geplaatst.
Om meer deelnemers te
krijgen, zou het wellicht een
idee zijn om ook winkeliers
voor het project te interesseren, want ook die hebben
regelmatig grote hoeveelheden afval. “Maar de meesten
hebben wel een opslagmogelijkheid in hun zaak of op
een plaatsje. Horecazaken
hebben echter te maken
met etensresten en die kun
je in je zaak niet bewaren,
dat gaat stinken”, aldus
Lemmens, die aangeeft dat
hij met de gemeente moet
gaan overleggen of er een
aparte regeling voor zijn
zaak te treffen is als het plan
voor de ondergrondse containers sneuvelt.

vervolg - voorpagina - Samenwerking Circuit en ondernemers
Uitgangspunt van de samenwerking tussen circuit
en het centrum, is dat de
ondernemers van Zandvoort
meer profijt van de evenementen op het circuit gaan
krijgen. Echter daar is wel
mankracht voor nodig om
het een en ander op ‘poten’ te zetten. “Het komt op
dit moment bij een kleine
groep mensen vandaan en
dat moet anders. Als we positief bezig willen zijn, moeten daar veel ondernemers
aan meedoen. Er staan grote
evenementen op stapel in
2012, waaronder een aantal
nieuwe. In september wordt

de Historische Grand Prix
georganiseerd, waarbij zowel Circuit Park Zandvoort
als Zandvoort groot uit wil
pakken. In de zomer komt
de zogeheten Karavaan
naar Zandvoort, wat 5 dagen cultuur in Zandvoort
betekent en waarvoor de
provincie een substantieel bedrag aan sponsoring
neerlegt. Verder hebben we
de Circuit Run, de Olympia’s
Tour en natuurlijk het
Europees Kampioenschap
Zandsculpturen dat door
het hele centrum van
Zandvoort zal komen”, zegt
Hilly Jansen.

De stuurgroep is dus eigenlijk
op zoek naar nieuwe energie onder de Zandvoorters.
Nieuwe energie die gestoken
moet gaan worden in deze
samenwerking en waar de
gemeente Zandvoort, ondernemers en bewoners alleen
maar van kunnen profiteren.
“We zijn de afgelopen week
bij elkaar geweest en hebben
ideeën uitgewisseld. Aan de
hand daarvan is er een vervolgbijeenkomst geweest
met de ondernemers en enkele vrijwilligers. Het is dus
belangrijk dat wij de mensen
die op het circuit komen, wijzen op de mogelijkheden die

Zandvoort biedt. Dat zijn niet
zozeer de raceliefhebbers die
op zondag naar de races komen, maar wel de leden van
de diverse teams die hier vaak
al op donderdag aanwezig
zijn”, zegt Erik Weijers, CEO
van Circuit Park Zandvoort.
Hij geeft ook aan dat er
geflyerd kan gaan worden
op het circuit, zodat de bezoekers en deelnemers van
de races weten wat er in het
centrum geboden wordt.
Ook de nieuwe voorzitter
van het OPZ, Jos Hesp, is vol
goede moed. “We weten
dat het strijdig is met vei-

ligheidsmaatregelen maar
er moeten meer mensen
vanaf het circuit Zandvoort
in gaan. Daarom moet er
een betere bewegwijzering vanaf het circuit en/
of station richting centrum
komen. Verder kunnen we
er niet vanuit gaan dat ondernemers langs de kant
gaan staan om te kijken
hoe een kleine groep al het
werk verricht. Zelf aan de
weg timmeren is dus belangrijk”, meldt hij. Positieve
ontwikkelingen dus voor de
economie van Zandvoort.
Uw ideeën kunt u kwijt via
bedrijvenloket@zandvoort.nl.

column

De ijstijd
is voorbij

De opwarming van de aarde
lijkt voorbij! Een dikke ijsvloer
lag op sloten en plassen afgelopen week. Nee, schaatsen
doe ik al jaren niet meer. Mijn
Noren zijn bij een schaatsclub
terecht gekomen. Maar als ik
al die bikkels op het ijs zie, voel
ik toch iets van heimwee. Met
mijn oudste zus en zwager
zwierden we op het ijs van de
Vijverhut. Nou ja, zwieren. Ik
begon met houten schaatsen.
Je moest ze vastbinden met
lange veters. Wat een wanhoop. Of de leertjes waar je ze
doorheen moest rijgen braken
af, of de veters knapten. Met
verkleumde vingers probeerde
ik de veters aan elkaar te knopen, wat ik uiteraard nooit
voor elkaar kreeg.
Toch leerde ik redelijk goed
schaatsen. In een sliert achter de mannen aan. Het lukte
een paar rondjes. Meer niet!
Daarna kwamen de Friese
doorlopers. Heel stoer, zonder
krul aan de voorkant. Houten
Noren noemden we ze liefkozend. Bij de Vijverhut konden
we warme chocolademelk
kopen. Soms ook erwtensoep.
De lekkerste die ik ooit heb gegeten! De volgende stap was
een soort kunstschaatsen. Je
moest ze vastschroeven onder je schoenen. Ik kreeg ze
van een familielid. Later begreep ik,waarom ze ze weggaf: al je schoenen gingen
kapot. De allerbeste aankoop
(zelf verdiend) waren Noren.
Echte. Samen met echtgenoot
schaatsten we op de plassen
bij Aalsmeer. Als er ijs was
tenminste. In Nederland moet
je daar jaren op wachten…
Nostalgie? Jazeker. Toch ook
wel heel leuke herinneringen.
De opwarming van de aarde zal nog wel honderd
jaar op zich laten wachten.
Ondertussen is het gaan dooien. Krijgen we wéér geen
Elfstedentocht. Jammer.
Daar had iedereen zo op
gehoopt! Kom nu maar
op met het voorjaar. Ik
ben er klaar voor.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
4 februari - 10 februari 2012
Geboren:

Janick Raymond Hans Marcel, zoon van: Goedhard, Raymond
Marcel en: Paap, Marijke.
Jenna, dochter van: van Egmond, Joyce.

Overleden:

Heeroma geb. Korzaan, Christina Margaretha, oud 92 jaar.
Visser geb. de Groot, Adriana, oud 95 jaar.
Luijten, Robert, oud 52 jaar.
Wouda, Friso Jurjen ,oud 30 jaar.
Lijesen, Willem Hendrik, oud 70 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 C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor G. Zaal
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

WINTERBANDEN

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Winterbanden zorgen al bij een temperatuur
onder de 7 graden voor een betere prestatie.

Onze heerlijke
bananensoes
van € 1,95 voor € 1,65

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.

Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:

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

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Gevraagd
wegens toenemende drukte

een enthousiaste verkoopster
voor dinsdag -, woensdag - en vrijdagmiddag
leeftijd ± 18 jaar

 023-5719013

¿Que Pasa Playa?
Strandpaviljoen 6

Zaterdag 18 februari
vanaf 19.00 uur
openingsparty met DJ

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Tel.:023-5715584

Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

XL organiseert 25 februari

High Tea

een
3 gangen incl. glas Prosecco
Aanvang 14.00 uur
Reserveren verplicht!
€ 22,50

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 uur - 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
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.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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Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!
Deze maand bij een feestje:
drankjes vaste prijs en hapjes gratis.
25 februari: Bluys telefoonboek toernooi met buffet
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

Onze winteraanbieding:

pannenkoek + warme
chocolademelk met slagroom: € 5,-

Elke eerste vrijdag van de maand
onbeperkt Surinaams eten à € 10,- p.p.
7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur
Ook voor partijen, recepties en als trouwlocatie.
Info: 06-84 09 06 87
Eetcafé Lido, Boulevard Barnaart 10, 2041 JA Zandvoort

Vis-restaurant Old Vienna
Vanaf 17 februari hebben wij weer volop vis!

Lekker én goed eten
voor een kleine prijs!
Old Vienna, met een knipoog naar Wenen.
Gespecialiseerd in vis en vlees
Vis restaurant Old Vienna
Passage 32 - 34
2042KV Zandvoort
023 - 57 327 65
www.oldvienna.nl
info@oldvienna.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Warme Truiendag voor ambtenaren
Wie vrijdag 10 februari in het gemeentehuis op bezoek
was, moet gemerkt hebben dat het binnen behoorlijk fris
was. Bezoekers moesten ook gek hebben opgekeken dat
de gemeentelijke medewerkers zich warm gekleed hadden
en een schaatsmuts op het hoofd droegen. Dit alles had
niets te maken met een kapotte kachel. De gemeente deed
die dag mee met de landelijke actie Warme Truiendag.

Warming up door gemeenteambtenaren

Tijdens deze actie wordt in
het hele land de verwarming
in vele gebouwen naar beneden gedraaid en trekken de
gebruikers warme kleding
aan om energie te besparen.
Met de Warme Truiendag
wordt jaarlijks de verjaardag van het Kyotoprotocol
gevierd, een verdrag tussen
55 geïndustrialiseerde lan-

den over de hele wereld met
als doel om de CO2 uitstoot
te reduceren.
De gemeente heeft zich via
haar milieubeleid gecommitteerd om ook een bijdrage aan de CO2 reductie
te leveren. “We zijn hier al
hard mee bezig. Zo hebben
we de zonnepanelen op het

dak van het gemeentehuis
geplaatst en zijn we bezig met het verduurzamen
van de openbare verlichting”, aldus de wethouder
voor Duurzaamheid Andor
Sandbergen. Sandbergen
wil naast deze technische
maatregelen ook energie besparen door het gedrag aan
te passen. “Deelname aan
de actie Warme Truiendag
is zo een mogelijkheid waar
we graag gebruik van willen
maken”, lichtte hij toe.
De medewerkers hebben
niet helemaal in de kou
gestaan. Om 09.00 uur
stond Marcel van Rhee van
Sportcentrum Kenamju op
het Raadhuisplein klaar om
een warming up voor alle
medewerkers te verzorgen
en tussen 12.00 en 13.00 uur
werd een lekkere kop warme
erwtensoep en een kroket
opgediend. Helaas deden
lang niet alle medewerkers
mee aan de warming up.

Inschrijving voor Culinair geopend
Dit jaar zal Culinair Zandvoort voor de 4de keer plaatsvinden op het Gasthuisplein.
Deze keer zal het weekend van 1, 2 en 3 juni het lekkerste weekend van het jaar worden!
De inschrijving voor deelnemers is geopend. Enthousiaste horecaondernemers kunnen
zich tot 21 februari aanmelden bij de organisatie.
De voorbereidingen zijn
natuurlijk in volle gang en
het belooft opnieuw een
fantastisch evenement te
worden. Wanneer er meer
inschrijvingen binnenkomen
dan het aantal beschikbare
plaatsen, zal er een loting
plaatsvinden. Iedere onder-

nemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel
te nemen. Wel is het zo, dat
de ondernemers die voor de
editie van 2011 waren uitgeloot, verzekerd zijn van een
plaats. Mits zij zich inschrijven natuurlijk. De organisatie heeft het recht om

plaatsen toe te wijzen in het
belang van het evenement.
Aanmelden kan via info@
culinair-zandvoort.nl of op
www.culinair-zandvoort.nl.
Via de website kunt u tevens
in bezit komen van de voorwaarden.

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

Zandvoorters reden
Elfstedentocht

Gemeente Zandvoort

Brabantse muzikanten
kregen de handen op
elkaar

Bruinvis aangespoeld

Na de alternatieve Elfste
dentocht op de Weissensee
in Oostenrijk, ging het lekker vriezen in Nederland,
komt-ie of komt-ie niet.
Jammer genoeg ging de
officiële Elfstedentocht niet
door, maar dat weerhield
Johan van Marle en Arjan
de Boer er niet van om zelf
het avontuur aan te gaan.
De mannen vertrokken zaterdagochtend om 06.30
uur vanuit Hijumen, na een
tocht van ruim 13 uur en 200
kilometer verder werden ze
’s avonds rond 20.00 uur in
Finkum onthaald door hun
vrouwen. “Geweldig, wat
een prachtig avontuur, de
Elfstedentocht, het is ons
gelukt”, aldus de helden.
Wie geïnteresseerd is kan
het verslag van hun avonturen teruglezen op www.
zandvoortsecourant.nl

Winter BBQ

ZANDVOORT SCHOON!? en plastic zakken.

Met regelmaat dwarrelen plastic draagtasjes door de openbare ruimte.
Zakken die op een of andere manier aan de aandacht ontsnapt zijn. Steeds
meer winkels geven gehoor aan de oproep om kritisch te zijn bij het beschikbaar stellen van die draagtasjes. Hergebruik is geen toverwoord meer
maar een noodzaak. Miljoenen tonnen aan plastic verdwijnen wereldwijd
in de zee en dobberen decennia lang vrolijk rond en bedreigen onderwijl
het leven van vissen en vogels.
Hoe makkelijk is het niet om zo'n draagtasje steeds mee te nemen als je gaat
winkelen? Of gebruik het om spullen in op te bergen, je fietszadel droog te
houden, oude kranten in weg te brengen, strooizout in te vervoeren, zwemof sportspullen te transporteren, KCA in te verzamelen, enzovoorts. Is het
tasje niet meer bruikbaar? Deponeer het met het overig verpakkingsplastic
in de plasticbak, dan krijgt het weer een zinvolle (hergebruik)bestemming.
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

van smakelijke vleesgerechten te voorzien, zodat alle
brandweerlieden zich met
het feest konden bezig houden. Een leuk initiatief dat
bijzonder op prijs werd gesteld.

Met een ludieke actie heeft
de Zandvoortse brandweer
het terrein waar de nieuwe
kazerne gaat komen, in gebruik genomen. Een niet alledaagse winter barbecue
werd georganiseerd door
een aantal spuitgasten en
dat was uitstekend bevallen. Peter Verswijveren was
uitgenodigd om de gasten

Afgelopen zondag is er
ter hoogte van de grote
houten stoel op het besneeuwde strand aan de
eerste vloedlijn een dode
bruinvis aangespoeld. Bij
het vinden van dode walvisachtige geeft u dit door
aan de plaatselijke politiepost. Zij zorgen ervoor dat
het kadaver zo spoedig
mogelijk van het strand
wordt verwijderd. Als het
dier nog leeft, belt u direct met SOS Dolfijn in
Harderwijk: 06-65098576.

Amfibieën (be)schermen

Nu de vorst uit de grond is,
start de provincie NoordHolland met het plaatsen
van amfibieschermen bij
de Zandvoortselaan, ter
hoogte van voormalig partycentrum ‘De Manege’.
Deze moeten beschermde
diersoorten zoals de rugstreeppad en de zandhagedis weg houden van
de bouwwerkzaamheden
voor de natuurbrug aan de
Zandvoortselaan. Omdat de
verwachting is dat de amfibieën dit jaar al vroeg in het
jaar naar open plekken trekken om zich voort te planten daarom is besloten de
schermen uit voorzorg nu
al te plaatsen. De schermen
worden 30 cm hoog en zijn
donkergroen, zodat ze goed
in het landschap passen. In
totaal wordt er 1730 meter
scherm geplaatst.

De Brabantse muzikanten
Matthijs Leeuwis en Simon
Keats hebben vorige week
tijdens hun optreden in
Laurel & Hardy, de handen van het publiek op
elkaar gekregen. De zelf
geschreven nummers van
de beide singer-songwriters spraken de toehoorders duidelijk aan. ‘Ieder
in zijn eigen stijl’, dat was
het motto van de avond.
Zo zong Leeuwis schitterende Nederlandstalige
ballades en protestsongs
en was Keats heel goed in
het Engels bezig. Een mooi
initiatief van Ron Brouwer
om, in samenwerking
met Leo Determann, deze
beide rasartiesten naar
Zandvoort te halen.

Stemmen op bier

Café Koper doet mee aan
De Vriendenkring Hertog
Jan Café 2012 verkiezing.
Met 39 andere leden uit
het hele land gaan zij de
strijd aan. Het winnende
café gaat een rol spelen
in de nieuwe Hertog Jan
reclamecampagne ‘Uit
Liefde voor Bier’. Een mooie
kans om Zandvoort positief op de kaart te zetten.
Stemmen dus! Tot en met
5 maart kan er gestemd
worden via www.vriendenkringhertogjan.nl (1 keer
per e-mailadres). Een sms
sturen kan ook: ‘NL (spatie) HJ (spatie) CAFE KOPER
(spatie) ZANDVOORT’ naar
3669 (1 keer per mobiel
nummer per dag). De uitslag wordt begin april bekend gemaakt.
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+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.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.

Delegatie herdenkt omgekomen redders

Een delegatie van de KNRM heeft afgelopen week een eerbetoon gebracht aan de redders

Het verlies van Zandvoort
Onlangs maakte Jack Bakker bekend dat hij afziet van plaatsing van het zogenaamde Buchenwaldhek.
Met deze daad trok hij een streep door een discussie die niet meer op een fatsoenlijke manier te
voeren was. Er was opluchting alom. In mijn ogen is deze opluchting volkomen misplaatst.

van de NZHRM die in 1937 omkwamen bij een oefening. Burgemeester Niek Meijer, als
voorzitter van de plaatselijke commissie, was ook daarbij aanwezig.

75 jaar geleden kwamen
schipper Jan Molenaar
(Jan van Huig) en roeier
Engel Schuiten om toen
tijdens een oefening hun
redboot in de branding
omsloeg. De Zandvoortse
Reddingsbrigade, waarvan
een aantal leden op het
strand stonden, heeft de
meeste redders weten te redden. Voor Molenaar, die direct
omkwam, en Schuiten, die
later in Badhuis Zeeduin overleed, was het echter te laat.
De beide Zandvoortse helden liggen op de Algemene
Begraafplaats begraven.

Met name een verwijzing naar, onder andere, dit verschrikkelijke concentratiekamp was voldoende
om een volkomen ongenuanceerde discussie op gang te brengen. Deze ging de vormen van een hetze
aannemen toen bekend werd dat dit werk in Zandvoort geplaatst zou worden. De opdrachtgever
werd zo zwart mogelijk afgeschilderd door pers en publiek en ook het Zandvoorts college, volkomen
overdonderd door deze affaire, kreeg er stevig van langs. Het merendeel van de Zandvoortse politiek is
nooit geïnteresseerd geweest in de werkelijke betekenis van het werk dat door studio Job in opdracht
van Bakker werd gemaakt. De partijen zijn meegegaan in een absoluut niet op feiten gebaseerde
verontwaardiging die de plaatsing van dit werk met zich meebracht.
Discussies die ik zelf getracht heb te voeren, binnen en buiten de raad, over het gegeven dat de
werkelijke betekenis van het werk een totaal andere is dan de gecreëerde beeldvorming, werden
afgekapt met het in mijn ogen gemakzuchtige en laffe argument dat dit werk al te beladen was om
nog te plaatsen. En wat wilde de gemeente Zandvoort nu absoluut niet hebben op haar grondgebied…..
Een werk dat staat voor de persoonlijke, intieme uiting van angst. De angst voor herhaling..... Opdat
we nooit vergeten hoe hoog de prijs was die onze voorouders betaalden voor de vrijheid die wij als
vanzelfsprekend ervaren maar die vaak in gedrang komt. (Citaat uitleg Studio Job)
Niemand wilde dit horen. Men schreeuwt, scheldt en beschuldigt liever. Net zo lang tot… Inderdaad,
de vrijheid weer in het gedrang komt.

Eerbetoon aan verdronken redders

Kermis schuift mogelijk iets op
De kermis in Zandvoort wordt deze zomer in principe op
dezelfde plaats gehouden als vorig jaar: het Badhuisplein

Nico Stammis
Fractievoorzitter PvdA Zandvoort

en de Boulevard de Favauge. Dat bleek maandagavond op

een informatieavond voor direct betrokken bewoners en
ondernemers.

Beste redactie,
Naar aanleiding van het voorpagina artikel over de watertoren het volgende. Uw verslaggever vond
het een druk bezette avond. De bezetting van de ronde tafel bestond een kleine 30 personen. De
voorzitter, de wethouder, 11 raadsleden, 2 bijzondere commissieleden, 2 of 3 betrokken ambtenaren,
1 vertegenwoordiger CV Watertoren, en een mevrouw van monumenten zorg. Blijft over een kleine
10/12 betrokken Zandvoorters.
Al vanaf de brand 5 mei 2001 wordt er door veel mensen over de watertoren gepraat, geblaat en
geroepen. Het is dan ook teleurstellend dat slechts een 10/12 Zandvoorters hier komen meepraten. Of
is het zo dat er nog maar weinig interesse is voor wat er met de watertoren moet gebeuren? Mocht
dat zo zijn dan zou het college de sloopclausule uit het contract kunnen halen. Dan kan een projectontwikkelaar een nieuw plan indienen. Waarvan in uw krant al twee voorbeelden stonden. Overigens
was, zoals in het artikel gemeld, het de wethouder te doen om de mening van de Zandvoorters te horen.
Door de politieke overmacht, waarbij twee partijen hardop hun partijstandpunt verkondigden, leek het
wel een raadsvergadering. Maar wel goed voorgezeten door meneer Drommel. Ook ik was aanwezig
en heb mijn mening gezegd. Uit bovenstaande komen drie conclusies. 1 als dit een goede opkomst is
(totaal 30 personen), is de ronde tafel nog zinvol? 2, de opkomst laat zien dat er niet veel interesse
is omtrent het reilen en zeilen van de watertoren. 3 Als de wethouder de mening van de Zandvoorts
wil horen dan zou het aardig zijn om de politiek meer op de achtergrond te houden.

Met vriendelijke groet,
Ben Zonneveld

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

De kermisorganisator en
de gemeente gaven daar
nadere uitleg over de plannen voor de kermis, die van
20 tot en met 29 juni zal
plaatsvinden. Op de getoonde plattegrond zag het
er naar uit dat de indeling
praktisch gelijk is aan vorig
jaar; alleen de attractie die
vanwege de hoogte bij de
bewoners van de Favaugeappartementen letterlijk
naar binnen ‘keek’, is vervangen door een lagere.
Maar, een dag later, tijdens
een afrondende vergadering tussen gemeente en
kermisexploitant Duursma,
ontstond een opening om
de kermis iets richting Hotel
Zuiderbad te verplaatsen.

leeft, zowel kermisexploitanten, bezoekers als bewoners. Deze locatie is ideaal,
we zouden daar graag meerdere jaren achter elkaar willen staan”, zei hij.
Hoewel niemand van de
aanwezigen in de Haven
van Zandvoort tegen de
komst van de kermis was,
waren er wel op- en aanmerkingen van zowel ondernemers als bewoners.
Op verzoek van de exploitant van strandpaviljoen
Today@Twelve en de eigenaar van de ijssalon aan het
Badhuisplein, werden ter
plekke een paar aanpassingen gedaan op de indeling
van de kermis.

René Duursma, de drijvende
kracht achter de komende
kermis, hoopt dat de kermis
voor wat het weer betreft,
beter treft dan vorig jaar
toen storm en regen voor
flink wat overlast zorgden.
“Voor ons is van belang dat
iedereen er plezier aan be-

Enkele aanwezige strandpaviljoenhouders begrepen
niet waarom de kermis in
de weekeinden tot één uur
’s nacht open mag blijven,
terwijl de strandpaviljoens
om twaalf uur dicht moeten zijn. Zij vonden dat
meten met twee maten.

Volgens kermisbaas René
Duursma is de langere
openingstijd noodzakelijk
omdat het kermisbezoek
tegenwoordig laat op gang
komt. De muziekoverlast zal
’s avonds worden aangepast door de volumeknop
terug te draaien. Om de
overlast voor bewoners en
ondernemers zoveel mogelijk te beperken zijn er duidelijke afspraken gemaakt
tussen de beveiliging en de
wijkagent. Bij problemen
zoeken zij direct contact
om eventuele moeilijkheden snel op te lossen.
Uit een aantal suggesties
die tijdens de informatiebijeenkomst werden gedaan
is na de definitieve vergadering met kermisexploitant
Duursma een compromis
voortgekomen, zo liet evenementen-coördinator Hilly
Jansen weten namens de
gemeente. Gepoogd gaat
worden om een of twee
attracties richting Holland
Casino en hotel Zuiderbad
op te schuiven. Ook zal de
wethouder bij de vergunningvaststelling nog kijken
naar de sluitingstijd van de
kermis. Wellicht gaat die
nog terug naar twaalf uur
’s avonds.
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Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag

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

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

re-play
24 februari
zandvoort

entree 15 euro inclusief 10 euro speelgeld
favorites card-houders gratis
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Hele maand februari voor Pashouders:

Filet Americain
150 gram € 1,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

06-31393790

Wist u al dat wij ook
spiegels en fotolijsten in
diverse maten hebben?

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Op vertoon van

Medina Woninginrichters
BIJ AANKOOP VAN EEN
ECHTE CAQUELON:
GRATIS ZWITSERSE
KAASFONDUE VOOR
4 PERSONEN.
600 GRAM VERS
GEMALEN KAAS2 BAQUETTES EN EEN FLES
RESPLANDY SAUVIGNON
EN DE ENIGE ECHTE
ZWITSERSE CAQUELON
VAN € 42,90
NU SLECHTS € 24,95

Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% 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 schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!
www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

for shoes

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

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

Tel. 023 571 44 10

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

De nieuwe zonne
brillen zijn binnen!!

Horeca:

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

met de ZandvoortPas op de
NIEUWE collectie ZONNEBRILLEN!!!

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

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

10 % korting

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

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 F1

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

Geen ijspret
maar wel bloemenpret!
Specialist voor al uw bloemwerken.

APK

Thee weetje
Thee is heel geschikt om
gedroogde vruchten in
te laten wellen. Breng de
gedroogde vruchten in de
thee aan de kook en laat
ze 15 minuten pruttelen
en vervolgens afkoelen.
Tea-licious

ZANDKORRELS
Gezocht: veroorzaker of
getuigen van aanrijding
op di 7-2-2012,
Tjerk Hiddesstraat.
Schade aan geparkeerde
(groene) Toyota Starlet.
Graag bellen met
06-42092927.
Alvast dank!

Genootschap

Oud Zandvoort

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

“Genootschapsavond”
vrijdag 24 februari • aanvang 19.30 uur

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden
in De Krocht. De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

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.

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
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 zorgverzekering)
.........................................................
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.
.........................................................

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

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
.........................................................
Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Dames lammycoat,
nw, mt.40: € 60;
4 ds. merkjeans, izgs,
mt.38: € 2,50 p.st.;
De Klink ‘Circuit
Zandvoort’: € 3,50;
5 patroonboeken
Poppen-Beren: € 2 p.st.;
Paardenboek
R. Poortvliet: € 5;
Bedsokken, nw: € 3;
Skibril: € 2.
Tel. 5713509
.........................................................
Jezus zegt: ik sta voor
de deur en klop aan. Als
iemand mijn stem hoort
en de deur opent, zal ik
binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met
hem en hij met mij. -- De
Bijbel: Openbaring 3:20
........................................................
Healing Service:
maandagmiddag
20 februari op afspraak
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Geestelijke hulp voor zieken
en bij andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673.
.........................................................
Te huur:
de Schelp,
2 kamerflat, € 750,- p.m.
Gratis parkeren.
023-5719537 / 06-17455032
.........................................................
Wie heeft afgelopen vrijdag
een AH-tas met een
zwarte skibroek
(Chamonix mt. 176)
gevonden?
We willen hem graag terug.
06-21809555
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Dolf Schuurman, wijkagent Zandvoort Noord
Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met

criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u
het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals ge-

meente, wijkraad, winkeliers, woningbouwverenigingen,
scholen en u als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren.

bied derhalve met
allerlei verschillende problemen.
Wellicht beslaat
zijn werkgebied
ook wel de grootste concentratie
inwoners van
Zandvoort, met
alle flatgebouwen in Nieuw
Noord.

Dolf Schuurman

Deze week willen wij u
voorstellen aan brigadier
Dolf Schuurman, sinds afgelopen januari een jaar
actief in Zandvoort als
wijkagent Noord. Zijn werkgebied is vanaf het Palace
Hotel alles ten noorden van
de spoorlijn. Een groot ge-

Schuurman is al
een oude rot in
het politievak.
Drieëndertig jaar geleden
begon hij als jonge man bij
de Rijkspolitie, net als later
ook zijn broer. Schuurman
werkte bij de Rijkspolitie
in het District Amsterdam
en was gestationeerd op
de groep Bennebroek die
een unieke samenwerking
had met de gemeente-

politie Heemstede. Later,
na de politiereorganisatie, werd het regiopolitie
Kennemerland. Schuurman
werd toen groepschef in de
Haarlemmermeer en kwam
na 6 jaar weer terug als
groepschef in zijn oude ‘wijk’
Heemstede/Bennebroek.
Schuurman heeft 25 jaar
dienst gedaan bij de Mobiele
Eenheid, waarvan 7 jaar
als commandant. Tevens
was hij vuurwapenexpert.
Net als zijn collega Jeroen
Poppe, die wij vorige week
aan u voorstelden, heeft ook
Schuurman het vak van wijkagent uit de ervaring moeten leren, maar dat is hem
goed afgegaan.
Toen de politie besloot om
weer wijkagenten aan te
stellen kreeg Schuurman de
‘wijk’ Bennebroek toegewezen. Dat wilde hij graag en
hij bevond zich, zoals hij zelf
zegt: “op een vooruitgeschoven post”. Toen Theo Agten,
wijkagent in Zandvoort
Noord, aan de leiding aangaf
een andere functie te ambiëren, kwam Schuurman naar

Zandvoort om de wijk van
Agten over te nemen.
“Met al mijn ervaring kan
ik zeggen dat mijn wijk,
Zandvoort Noord, met geen
andere wijk te vergelijken is.
Ik heb veel contact met allerlei instanties zoals De Key en
buurt- en flatverenigingen.
Tevens heb ik wekelijks een
spreekuur in het Pluspunt gebouw. Ik krijg via het spreekuur ook veel contact met de
wijkbewoners en dat is goed.
’s Zomers echter moet ik ook
horecadiensten en noodhulpdiensten draaien want
dan is het voor ons alle hens
aan dek”, sluit Schuurman af.
Het spreekuur van Dolf
Schuurman is elke dinsdag
in het Pluspunt-gebouw
in winkelcentrum Nieuw
Noord. Op de even weken
van 15.00 uur tot 16.30 uur
en op de oneven weken van
19.00 uur tot 20.30 uur.
Schuurman is ook te volgen
via Twitter: @WijkagZan2.
Volgende week stellen
wij u Henk Luske voor,
wijkagent Centrum a.i.

Boogie Woogie spektakel
bij Oomstee Jazz

Trio Contrasten
in Protestantse kerk

Op vrijdag 17 februari staat de crème de la crème van de

Het Trio Contrasten is ontstaan uit de succesvolle samen-

tijn Schok heeft de beschikking over één van de meest

(april/mei 2008). Het resultaat van deze intensieve periode

Nederlandse boogie woogie in Oomstee Jazz. Pianist Mar-

swingende bands binnen de internationale jazz, boogie en
blues scene.

De band bestaat verder uit
Rinus Groeneveld (tenorsaxofoon), Greta Holtrop
(zang) en zal vrijdag 17 februari aangevuld worden
met Serge Shapko op bas
en Menno Veenendaal op
drums.
Martijn Schok (1974) is een
begrip op het gebied van
boogie woogie en pianoblues. Zijn speelstijl kenmerkt zich door veel swing
en grote virtuositeit. Hij
wordt dan ook gezien als
een van de beste vertolkers

van de authentieke boogie
woogie stijl. Zangeres Greta
Holtrop vormt met haar
zangkwaliteiten de perfecte vocale aanvulling op
het swingende pianospel
van Schok. Met haar expressieve stemgeluid vertolkt zij
vol emotie en overtuiging
gevoelige bluessongs, maar
zingt zij ook vrolijke en
swingende boogies, rythm
'n blues en jazz.
Entree is zoals altijd gratis
en de avond begint om 21.00
uur.

werking van drie jonge musici tijdens de serie Het Debuut

van repeteren en optreden beviel zodanig dat violiste Maria
Milstein, klarinettiste Fleur Bouwer en pianist Martijn Willers besloten de samenwerking voort te zetten. Komende

zondag treden zij op in de Protestantse kerk in het kader

van de Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts.
De jonge talenten hebben een ding gemeen: zij
studeerden alledrie aan
het Conservatorium van
Amsterdam. Maria Milstein
(1985, Moskou) groeide
op in een muzikaal gezin; op haar vijfde kreeg
ze haar eerste vioollessen
van Valentina Korolkova.
Fleur Bouwer (1985) behaalde met onderscheiding
haar Masterdiploma in

Amsterdam. Martijn Willers
had zijn eerste pianolessen
al op 6-jarige leeftijd.
Op het programma staan
werken van Igor Stravinsky,
Maurice Ravel, Claude
Debussy, Béla Bartok en
Darius Milhaud. Het concert
in de Protestantse kerk begint om 15.00 uur en de kerk
gaat om 14.30 uur open. De
entree bedraagt € 5.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Temperatuur richting de
10 graden

De indrukwekkende koudegolf is voorbij en net als in
februari 1991 duurde de vorstperiode twee weken. Het
koudegetal in Zandvoort steeg naar omstreeks 65-70
punten, maar richting Lelystad (de coldspot van Nederland de afgelopen twee weken) steeg de teller naar zowat
100. Een koude winter begint trouwens bij 100 punten.
Flevoland noteerde op sommige stekken tot drie keer
toe -20 graden of lager en
dat is niet meer gebeurd
in Nederland sinds 1979.
Hier in Zuid-Kennemerland
kwam de diepvriestemperatuur uit op bijna -15 graden
en daarmee behaalden we
de koudste nacht sinds begin maart 2005.

in het tweede gedeelte van
deze week.

Zachte subtropische luchtmassa’s worden aangevoerd de komende dagen
en van een terugkeer van
de februariwinter is dan
ook absoluut geen sprake
voorlopig. Richting weekend kan het kwik zelfs een
avontuurtje waren richting
De elfstedentocht zat er de dubbele cijfers als een
net niet in doordat de laag golf nog wat mildere lucht
sneeuw op het ijs spelbre- onze omgeving bereikt.
ker was en de vereiste ijsdikte nauwelijks werd behaald Deze mildheid gaat bijna
op het gehele traject. Toch altijd gepaard met periowerd de tocht der tochten diek regenachtig weer en
gereden door een aantal daarvan is tot en met het
fanatieke schaatsers afge- weekend dan ook sprake. Op
lopen zaterdag en zondag zaterdag kan het enige tijd
onder nagenoeg perfecte goed regenen met 5-10 mm.
omstandigheden. Op som- water. Zondag zou dan de
mige stekken was er 18-20 betere dag moeten worden
met een flink groter aandeel
cm. ijs.
zon op het pleit, want tot
Maandag viel de dooi in en die tijd is het veelal somber
voorlopig (tot rond 22 febru- in Zandvoort en omgeving.
ari) blijven de temperaturen
royaal boven nul. Alleen kan Het smeltende ijs in de
het gedurende een enkele buurt en de nog flink kounacht tot wat vorst komen, de grond -met daarover
waarschijnlijk naar komen- de aanvoer van de zachte
de zondag. Daar de vorst lucht- kan soms nog aannog in de grond zit kan dit leiding geven tot (niet al
opvriezing geven, ook al ligt te dichte) mist het eerstkohet kwik nog enkele graden mende etmaal. Meer weer
boven nul. De kans op verra- via www.weerprimeur.nl
derlijke gladheid is dus nog
niet helemaal verdwenen weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

7

8

9

6

Min

2

4

5

2

Zon

15%

15%

15%

70%

Neerslag

30%

35%

85%

40%

Wind

w. 4

wzw. 5

zw. 5

wnw. 5

Weer
Temperatuur
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Autobedrijf Zandvoort

Actie vanaf

Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Buitenschoolse opvang De Boomhut

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

www.autobedrijfzandvoort.nl

donderdag 16 februari
t/m zondag 19 februari





Fijn volkoren € 1,75
Zonnekorn stokbrood € 1,75
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
Broodje van de week: Broodje Krabsalade € 2,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Kennisgeving
Informatieavond Eneco’s nieuwe windpark op 1 maart 2012
Op grond van de Wet milieubeheer moet het bevoegd gezag beoordelen of bij de voorbereiding
van de betrokken besluiten voor dit project een milieueﬀectrapportage moet worden gemaakt.
Deze beoordeling vormt de basis voor de besluitvorming over de aan te passen vergunning voor
het windpark en voor de inpassing van de elektriciteitskabel voor het tracé over land (± 8 km)
naar Sassenheim.

Locatie Q10

N443

Noordwijk

N206

N444

Voorhout

Sassenheim

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit houdt
onder meer in dat de locatie van het kabeltracé op land wordt vastgelegd in een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het inpassingsplan wordt voorbereid in een
gecoördineerde procedure samen met de andere besluiten die voor het project nodig zijn
(vergunningen en ontheﬃngen). De minister van EL&I coördineert de procedure.
Het inpassingsplan voor het landtracé heeft betrekking op de bestemmingsplannen van
drie gemeenten: Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Noordwijk
Voorhout

Lisse
Sassenheim

De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu
organiseren in samenwerking met Eneco op 1 maart 2012 een inloopavond over het voornemen
tot wijziging van de vergunning van het oﬀshore windpark op de locatie Q10, alsmede de aansluiting van dit windpark op het schakel- en transformatorstation bij Sassenheim.
Het project windpark Q10
Eneco heeft het voornemen een oﬀshore windpark te realiseren in de Noordzee. Het windpark
wordt ruim 23 kilometer uit de kust van Noordwijk gesitueerd. Het windpark dient te worden
aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en daarvoor is een elektriciteitsverbinding nodig tussen het windpark en het 380 kV schakel- en transformatorstation bij
Sassenheim. Vanaf Sassenheim zal de stroom via het landelijke net worden gedistribueerd naar
de gebruikers. Het windpark zal een vermogen hebben van maximaal 150 MW. Daarmee is dit
project belangrijk voor het behalen van de rijksdoelstelling voor duurzame energie in 2020.
Besluitvorming
Voor dit windpark is eind 2009 een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (een Watervergunning) afgegeven. De initiatiefnemer gaat binnenkort een wijzigingsaanvraag indienen, omdat er andere turbinetypen worden gerealiseerd dan destijds voorzien
en het kabeltracé wordt gewijzigd.
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Informatieavond
De ministeries van EL&I en IenM organiseren in samenwerking met Eneco een inloopavond
over het voornemen van realisatie en aansluiting van het oﬀshore windpark. U bent van harte
welkom om op deze avond vragen te stellen en informatie te krijgen over het project.
Deze informatieavond wordt gehouden op:
donderdag 1 maart 2012 in de Leeuwenhorst (Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout)
Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open. De informatieavond kent geen plenair deel met
presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen en medewerkers van de ministeries
van EL&I en IenM, alsmede van Eneco zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Inspraak
De planning is om voor de zomer van 2012 het ontwerp-inpassingplan en de overige ontwerpbesluiten (waaronder het ontwerp van de Watervergunning) ter inzage te leggen.
Hierop kan eenieder zijn zienswijze geven. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in diverse
kranten, waaronder huis-aan-huisbladen. Ook is de aankondiging te zijner tijd te zien op
www.bureau-energieprojecten.nl.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Ook vindt u informatie op www.bureau-energieprojecten.nl.

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

Gemeentelijke publicatie week 07 - 2012
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

Dit vraagt om keuzes. Om te komen tot nieuwe ambities en
actiepunten wil het gemeentebestuur samen met belanghebbenden uit de sport van gedachten wisselen over de toekomst
van de sport in Zandvoort en de rol van de gemeente en haar
partners daarbinnen.
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.

Verordening ondersteuning gemeenteraad Zandvoort 2012
De gemeenteraad vergadert op 21 en 22 februari 2012.
Raad-Informatie dinsdag 21 februari om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Startnotitie openbare ruimte
4. Winkeltijdenverordening 2012
5. Herstructurering sociale werkvoorziening
6. Hoorcommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 22 februari om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Raad-Besluitvorming woensdag 22 februari om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Startnotitie openbare ruimte
4. Winkeltijdenverordening 2012
5. Lijst ingekomen post 26 januari - 8 februari 2012
6. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en
raad-besluitvorming van 25 januari 2012
7. 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 21 februari om 21.15 uur is er een Ronde Tafelbijeenkomst. Op de agenda staat:

Oriëntatie Sportnota 2012-2016

In de beleidsagenda is opgenomen dat een nieuwe sportnota
dient te worden vastgesteld. Om te komen tot een nieuwe
sportnota is een plan van aanpak opgesteld. Het gemeentebestuur wenst dat sport en sportvoorzieningen beschikbaar
moeten zijn voor iedereen in Zandvoort. Ook zou het fijn zijn als
de sportvoorzieningen extra bezoekers naar Zandvoort trekken.

In de vergadering van 8 februari 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Verordening ondersteuning gemeenteraad
Zandvoort 2012 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2012 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in
het Raadhuis en staat op de website. De verordening betreft
alle zaken die de ondersteuning van de gemeenteraad betreffen en komt in de plaats van de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning 2008 en Intructie Griffier
gemeente Zandvoort 2002. Beiden zullen per genoemde datum worden ingetrokken.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 11, vergroten bestaande overdekte
buitenruimte, ingekomen 02 februari 2012, 2012-VV-017.
- Dr.C.A.Gerkestraat 57 zw, maken van en oprit, ingekomen
09 februari 2012, 2012-VV-019.
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 aanleggen van een inspringvoorziening voor
damherten
Locatie: Zandvoortselaan 130 nabij het parkeerterrein van
de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Aanvraag: 2011-VV-156

Voor het project zijn de volgende ontwerp-verklaringen en
bedenkingen en adviezen afgegeven:
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 22 november 2011
in verband met de ligging in het Natura 2000 gebied
waardoor de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is.
- verplicht advies van Gedeputeerde Staten van NoordHolland d.d. 24 januari 2012 in verband met het uitvoeren
van werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied waardoor de Provinciale Milieuverordening van
toepassing is
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 17 februari 2012 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
zijn zonder afspraak in te zien tijdens de openingstijden van
het raadhuis.
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 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
Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunn ing

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 60, kappen van een boom, verzonden 09
februari 2012, 2011-VV-178.

Geweigerde omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Vondellaan 60, plaatsen van een e-ticket-gebouw, verzonden
07 februari 2012, 2011-VV-201.
Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Uitgebreide omgevingsvergunning)
Zandvoort:
- Kennemerweg 78, kappen 200 bomen in een periode van
3 jaar, verzonden 06 februari 2012, 2011-VV-120.
(Reguliere omgevingsvergunning)
Bentveld:
- Bramenlaan 2, plaatsen perscontainer,verzonden 06 februari
2012, 2011-VV-199.

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
Vervolg op pagina 14
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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.

Omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Centraal telefoonnummer

Zandvoort:
- Stationsplein 6, plaatsen nieuwe bebording rondom NSstation, verzonden 07 februari 2012, 2011-VV-110.

Melding of klacht?

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.

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.

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.

Politiek verslag

Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 8 februari

Raad met tegenzin akkoord over extra geld
De meeste aandacht kreeg het voorstel om bijna € 200.000 extra uit te trekken voor de

procedure om tot nieuwe erfpachtcontracten te komen in delen van de Middenboulevard.
De raadsleden konden nauwelijks bevatten dat er nog zo veel extra geld nodig was bij iets
wat al zo veel uren, en dus geld, had gekost.

Uit de raad kwamen geluiden om het benodigde bedrag niet toe te kennen of
in ieder geval te begrenzen.
Wethouder Gert Toonen legde uit dat het proces nog lang
kan duren. Het ligt zeer complex in dit gebied en er komen
nog steeds nieuwe vragen bij.
De wethouder wil zorgvuldig
omgaan met de betrokkenen.
“Om als gemeente passend
en snel te kunnen handelen is
er veel specialistische kennis
nodig”, zo stelde hij. De raad
was niet volledig onder de
indruk van zijn argumenten,
maar kon niet anders dan het
14

gevraagde bedrag beschikbaar stellen. In het voorjaar
moet nog worden besloten
waar een deel van het geld
gevonden moet worden.
Vooralsnog wil het college
een deel uit de grondexploitatie Middenboulevard halen
en het andere deel uit de algemene middelen.
Niet over alle onderwerpen
die op de agenda stonden
werd veel gezegd. De evaluatie van de vergaderstructuur werd helemaal van
de agenda afgehaald. De
Verordening ondersteuning

raad werd als hamerstuk
aangenomen. Over de extra
betaling aan de voormalige
pachter van parkeerterrein
Zuid werd wel wat gesoebat
maar uiteindelijk stemden
alle fracties behalve die van
GBZ daarmee in, in de wetenschap dat achter deze zaak
nu definitief een punt gezet
kan worden.
Ouderenpartij Zandvoort
(OPZ), D66 en GroenLinks (GL)
hadden grote vraagtekens bij
de wijze waarop het college
was omgegaan met de informatieverstrekking aan de

raad. Directe aanleiding was
een brief van de eigenaar van
het landgoed in Bentveld, die
daags na de vergadering bij
de raadsleden binnen kwam,
maar al een week daarvoor bij
het college lag. Burgemeester
Niek Meijer vond niet dat de
raad essentiële informatie
was onthouden, maar begreep wel dat de raad bij
zo een gevoelig onderwerp
graag alles zelf wil kunnen
inzien. Inmiddels is er een
dossier met alle correspondentie voor de raad ter inzage
gelegd. Voor de meeste partijen was dit voldoende, ook
omdat er werd toegezegd
aan een informatieprotocol
te werken.
SZ, GBZ en de PvdA dienden
een motie in die het college
opriep alles in het werk te
stellen om mensen te hel-

pen die er door de nieuwe
bijstandsregels op achteruit
zouden gaan. Toonen verklaarde het niet eens te zijn
met het rijksbeleid maar ook
dat de gemeente gebonden
is aan uitvoering. Hij gaf aan
dat de motie niet uitvoerbaar
is. Deze werd door de indieners vervolgens ingetrokken.
GBZ wilde iets doen aan de
parkeerdruk in sommige wijken, waaronder Oud Noord
en Park Duijnwijk. Daar wordt
per 1 april het bewonersparkeren ingevoerd. Voor de
bezoekers van bedrijven en
instellingen komen er zogenaamde parkeerveldjes. GBZ
wil dat bewoners, en hun
gasten, daar mogen staan
als de bedrijven en instellingen gesloten zijn. Wethouder
Andor Sandbergen was niet
tegen de motie. Een meer-

derheid van de raad vond
echter dat beter eerst afgewacht kan worden hoe het
parkeerbeleid uitpakt. De
motie werd verworpen, met
alleen de stemmen van GBZ,
GL en SZ voor.
Tenslotte riep het CDA het
college op om beleidswijzigingen in de regels voor
vent- en standplaatshoudervergunningen eerst aan
de raad aan te bieden ter
bespreking. Toonen was het
principieel oneens met deze
motie; het dualisme heeft
immers een scheiding aangebracht tussen raad en college, ieder met zijn bevoegdheden. Over de motie werd
verdeeld gestemd. Met een
krappe meerderheid (acht
tegen zeven) werd de motie
verworpen. Tegen waren OPZ,
PvdA, GL, SZ en D66.

judo

sportservice
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sjoelen

Glen Koper 3de van Nederland

Naschoolse sportlessen

Spannend Sjoel Kampioenschap

De Zandvoortse judoka Glen Koper is in de leeftijdsklasse

Ook in 2012 worden in Zandvoort sportieve lessen aange-

Zoals verwacht was het 4e Open Sjoel Kampioenschap van

al een fantastische prestatie, maar het feit dat hij zelf pas

aanbod zal aangeboden worden op de Golf, de Blauwe

streden de dames al in een zinderende bijeenkomst, de heren

tot 20 jaar derde van Nederland geworden. Op zich is dat

15 jaar oud is en tegen jongens van 17 tot en met 20 jaar
moest vechten, maakt het nog meer bijzonder.

boden in het kader van de Brede School. Dit naschoolse
Tram en de Oranje Nassau school. De lessen zijn voor de
groepen 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7/8.
Tot en met mei 2012 worden
panna voetbal, streetdance en
een sport- en spelinstuif aangeboden. Elk onderdeel vindt
op een andere locatie plaats,
maar is voor alle Zandvoortse
scholieren toegankelijk.

Koper had zich voor de
Nederlandse kampioenschappen gekwalificeerd
door tweede te worden in
het kampioenschap van
Noord-Holland. In Nijmegen
won hij met gemak de eerste

drie partijen. Pas in de halve
finale moest hij voor de eerste keer buigen waardoor hij
moest judoën voor de derde
plaats. Deze partij werd met
een schitterende ippon aan
de zegekar gebonden.

handbal

Zaalhockeysters
pakken 4 punten

De dames van ZHC mochten afgelopen zondag hun slotronde in de zaalcompetitie thuis spelen in de vertrouwde

Korver Sporthalhal. Voor de eerste wedstrijd, tegen Kikkers

uit Nieuw Vennep, kon de tegenstander niet over een volle-

dig team beschikken, net als ZHC vorige week meemaakte.

Winst op concurrent
winning geboekt op naaste concurrent US 3. In Amsterdam
stopte de score bij 18-22. B-junior Manon van Duijn had
met 8 doelpunten een groot aandeel in de zege.

“De doelpunten van US kwamen vooral van 2 speelsters
en in de tweede helft kreeg
een van hen mandekking.
Dat hadden we eigenlijk al
eerder moeten doen maar
we waren bang dat wij dan

ook teveel ruimte achterin
zouden weggeven. Ook
Maaike Paap liet weer zien
dat ze makkelijk met de
dames mee kan komen en
stond heel goed te verdedigen. Een compliment dus
weer aan de meiden B”, aldus
Martina Balk.
Het gaat nu tussen deze
beide teams om de tweede
plaats aan het einde van
het seizoen. De reserves van
Zeeburg, de nummers 1, zijn
veel te sterk voor deze competitie en zijn onmogelijk in
te halen. Zandvoort heeft zich
door deze overwinning op de
tweede plaats genesteld.
Scores ZSC: Manon van
Duijn: 8; Lucia van der Drift:
7; Laura Koning: 4; Martina
Balk: 2 en Naomi Kaspers:
1 doelpunt.

Strafbal van Julia Buchel

Tessa Keur, de vaste keepster van de Zandvoortse
ploeg, was verhinderd maar
Denise van Hoek bleek ook
een solide sluitpost te zijn.
Verder speelde Zandvoort
de overtal situatie goed uit
en werd een ruime 5-0 voorsprong opgebouwd. Na een
slordigheidje in de eindfase
kon Kikkers tegen het einde
van de wedstrijd alsnog
een tegendoelpunt maken
en werd de eindstand 5-1.
Julia Buchel, Eva van Delft,
Phylicia Kok, Sharon Kreuger
en Victoria van Leeuwen
scoorden voor ZHC.
De tweede wedstrijd, met
Sharon Kreuger in het doel,
leek ook een makkelijke overwinning voor Zandvoort te

1, 2, 3 en 4 eindigden met telkens slechts een punt verschil.

De winnaars met hun prijzen

Tot aan de laatste worp was
de spanning te snijden. Gert
Jan Bluijs streek uiteindelijk
met de eerste plaats, gevolgd
door nieuwkomer Joost van
Dam die op de voet gevolgd
werd door zijn vader Han van
Dam. Dat sjoeltalent genetisch bepaald kan zijn blijkt
doordat broer Kees van Dam
op de vierde plaats eindigde.
Traditioneel vindt tussen
de voorrondes en de finale
de worp met de Hertog Jan
Gouden Sjoel Steen plaats.
Sponsor Hertog Jan zorgt
altijd voor een speciaal intermezzo door prijzen uit de
reiken aan deelnemers die in
één worp de ‘gouden’ sjoelsteen in de drie of de vier la-

De handbaldames van ZSC hebben zondag een mooie over-

Zandvoort begon fanatiek
aan de wedstrijd en legde
het accent op de verdediging. Aanvallend moesten
onze dorpsgenoten, die
weer met drie meisjes uit de
B-junioren waren versterkt,
even wennen. Doordat de
Amsterdamse dames verder
van de cirkel verdedigden
dan gebruikelijk is, konden
vooral Manon van Duijn
(B-junior) en Lucia v.d. Drift
zich uitleven en regelmatig
scoren. Ook het keeperswerk
van de eveneens nog B-junior
zijnde Eline Ravensbergen
was heel degelijk.

waren zo mogelijk nog meer aan elkaar gewaagd. De nummers

Binnenkort start de laatste
van in totaal drie blokken. Er
zijn al veel inschrijvingen binnen maar er is nog ruimte. Alle
lesdata bekijken en inschrijven
is mogelijk via www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

hockey
Glen Koper op weg naar brons

Café Koper afgelopen dinsdag uitermate spannend. In januari

worden. Vlotjes liep Zandvoort
uit naar 3-0. Maar tegenstander Waterland wenste zich
niet gewonnen te geven en
streed voor elke bal. Na de 1-3
werd het spel wat harder en de
technisch betere Zandvoortse
dames lieten zich daardoor
intimideren. In de laatste 2
minuten werd het nog 3-3.
“Het is niet ongebruikelijk
dat bij zaalhockey nog gauw
even een paar doelpunten
vallen in de laatste minuten,
maar de overwinning laten
glippen was niet nodig geweest”, aldus coach Cees van
Deursen. Voor de eindstand
in de competitie maakte het
geen verschil. Op 10 maart
begint de veldcompetitie en
wordt weer op het groene
kunstgrasveld gespeeld.

ten glijden, de middelste en
minst toegankelijke hokjes.
Er was dit keer slechts één
gelukkige en dat was de in
supervorm verkerende Gert
Jan Bluijs, die dus met twee
prijzen het strijdtoneel kon
verlaten.
Op 13 maart strijden de beste mannen tegen de beste
vrouwen in de jaarlijkse
Battle of the Sexes. En dat zal
beslist weer bijzonder spannend worden aangezien het
gemiddelde bij de vrouwen
ruim 10 punten hoger lag
dan bij de mannen. Wellicht
waren de heren van hun
à propos doordat de wedstrijd op Valentijnsdag plaats
vond?

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:

Accountantskantoor
Huppelschoten

Administratiekantoor
K. Willemse

Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Eetcafé Lido
Genootschap Oud
Zandvoort

Grand Café Restaurant XL
HB Alarmsystemen B.V.
Holland Casino
La Bonbonnière
Old Vienna
Pluspunt Boomhut
Que Pasa Playa,
Strandpaviljoen 6
Rabobank Haarlem
en Omstreken

Reco Autoschade
Rijksvoorlichtingsdienst
Stichting Classic Concerts
Theater De Krocht
Transportbedrijf
Van der Veld

Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
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Beyonce een
week lang onze
burgemeester

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

20

Rotary in
Zandvoort al
25 jaar actief

Rubriek

Jutters Mu-ZEE-um
draait op
vrijwilligers

Kinderen weten wat carnaval vieren is
Het Kindercarnaval, dat afgelopen zondag in theater De Krocht plaatsvond, was weer vertederend. En dit jaar was het

drukker dan ooit. De vele aanwezige jonge kinderen waren door hun ouders in de mooiste creaties gehesen. Jongetjes
verkleed als prins, ridder, cowboy of zeerover, en meisjes als Mega Mindy, poesje of danseres, streden om de mooiste
kostuums.

Jong en oud vermaakte zich tijdens het Kindercarnaval in De Krocht

Overigens was er dit jaar
geen prijs voor wie het
mooist verkleed was; alle
kinderen mochten een prijs
uitzoeken die door gulle

sponsoren ter beschikking
was gesteld.
De Krocht was extra feestelijk ingericht met een gigan-

‘In plaats van
een Prins Carnaval
krijgen wij een
Kinderburgemeester’

en opa’s en misschien wel
broertjes en zusjes, waren
naar het intieme theater aan
de Grote Krocht gekomen
om weer het Kindercarnaval
te vieren. Discjockey Rob
Dolderman was dit jaar bijzonder goed op dreef, hij
bracht weer heel veel ‘echte’
carnavalsmuziek ten gehore.
Ook het optreden van Dick
Hoezee, met kleinzoon, van
Circus Rigolo, viel duidelijk
in goede aarde en kreeg veel
applaus. Ook de kinderen
zelf konden hun talenten
laten zien in een optreden.
Dat ging om een prijs en die
werd grandioos gewonnen
door ‘K3’. Opnieuw een zeer
geslaagd Kindercarnaval dat
eigenlijk niet kan wachten op
volgend jaar. Toch zal dat wel
moeten, het is niet anders.

“Oeteldonk, hier komen wij!”

De Mannetjes

Kinderen de
baas tijdens
Kidsweek

tische hoeveelheid aan ballonnen en dat zorgde voor
nog meer extra sfeer. Een
groot aantal kinderen, in gezelschap van ouders, oma’s

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Badmintontalent
presteert goed op
Landentoernooi

Winkelstraten worden
visueel gekoppeld
Maandag is er een begin gemaakt om de looproute vanaf

de Kerkstraat richting de Haltestraat visueel aan te passen. De geel gekleurde straatstenen en het motief van de

bestrating in de Kerkstraat wordt nu over het Kerkplein
en Raadhuisplein doorgetrokken naar het begin van de
Haltestraat.

De gele vakken moeten het winkelend publiek naar de Haltestraat leiden

Een lang gekoesterde wens
van de ondernemers in de
Haltestraat gaat daarmee in
vervulling. Door de herbestrating wordt het winkelende
publiek als het ware vanzelf
van de ene naar de andere

winkelstraat geleid. Deze aanpassing moet het beeld dat
het centrum van Zandvoort
een winkelcentrum is versterken. Er wordt hard gewerkt
om de herbestrating voor het
weekend gereed te hebben.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

VOORJAARSKRIEBELS???
Kom nu naar SEA OPTIEK
en laat GRATIS uw bril
vakkundig reinigen,
afpassen en voorzien van
nieuwe neuspads! Terwijl u
wacht kunt u, vrijblijvend,
uw ogen laten nameten,
of genieten van een
kopje koffie!

Sport

23

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Al jaren lang reist een delegatie van Zandvoortse dames en
één heer, af naar Oeteldonk (Den Bosch) om zich daar in het
carnaval te storten. Ze hullen zich in de Oeteldonkse kleuren,
rood, geel, groen en wit en zijn versierd met kikkers op hun
jacquets. Het kleurrijke gezelschap meldde bij terugkeer dat
het opnieuw een geweldig feest is geweest.

Op zoek naar een vrijwilligersbaan of klus?
Vragen over arbeidsvoorwaarden
of vrijwilligersverzekeringen?

Kijk op www.vip-zandvoort.nl.
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Hiermee geven wij u kennis van het overlijden van

Roelfien Bartens - van Haaren
4 juni 1921

15 februari 2012

waterstanden
Veel te vroeg is onze lieve zus en tante
van ons heengegaan.

Aagtje Gans-Koper

Uit aller naam:
K. Vellekoop
Wij zijn een ieder dankbaar die haar zo liefdevol
verzorgd en geholpen hebben.

Zandvoort
15 - 02 – 1950

In liefdevolle herinnering

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Willem en Dineke Koper
An Koper
en de kinderen

Na een leven lang liefdevolle zorg voor ons is vredig
ingeslapen onze lieve moeder

Elly Keur - Draaisma
weduwe van Jacob Keur

Amsterdam
1 maart 1923

Zandvoort
16 februari 2012

Besse sur Isolle
18 - 02 - 2012

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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Wim
Rudy
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 21 februari
plaats gevonden.
Correspondentieadres: Dhr. J.A.M. van der Drift
Burg. Engelbertsstraat 58, 2042 KP Zandvoort

Erika

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

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Tot op het laatst betrokken bij allen die haar lief waren,
is toch nog onverwacht op 92-jarige leeftijd
overleden onze lieve moeder en schoonmoeder

Magdalena Spekkers - Onclin
Lenie
weduwe van Wilhelm Spekkers

7 juli 1919

20 februari 2012
Duiven:

Kick en Hilde

Haarlem : Wim en Vera
Correspondentieadres:
Pieter Wantelaan 32
2015 EB Haarlem
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag
23 februari van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
24 februari om 16.15 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.
Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, worden
verzocht deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Iets te
(ver)kopen?
2

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

mmx

ITALIAN

RESTAURANT

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

Iedere dinsdag en woensdag

Pasta e Basta !!!!
Pasta & drankje voor

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 16

€ 15,- ( + koffie toe )
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Evenementenagenda
februari

Nieuwe Sportnota in de maak

column

Volgens mij…

Na een ronde langs De
Duinroosschool, De School
en de Hannie Schaftschool
bleek dat zij niet zullen staken. Daarvoor zou niet genoeg bereidheid zijn onder
de leerkrachten. De directeur
van de Beatrixschool en de
Oranje Nassauschool meldde dat pas later een beslissing genomen zal worden.
Die beslissing zal echter na
het sluiten van deze editie
van de Zandvoortse Courant
genomen worden. Mocht er
gestaakt gaan worden, dan
zullen de ouders ruim op tijd
geïnformeerd worden.

Op een avond had ik trek in
iets hartigs en opende niets
vermoedend de kast. Ik stond
oog in oog met Piep. We
schrokken beiden en na een
gil sloeg ik de deur weer dicht.
Wat nu? Een muizenval vind ik
zielig. Dan maar alles in blikken opbergen. Een voordeel is
er wel; het is een goed afslankmiddel. De zoektocht naar iets
eetbaars is zowel voor mij als
voor de muis over.
Zo, het wordt tijd om
de nestkasten schoon
te maken voor jong geluk. En wat Piep betreft?
Inpakken en wegwezen!

24 Smartlappenavond - Café Koper, aanvang 21.00 uur
25 Short-Rally - Circuit Park Zandvoort
26 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur
26 Lekkerste gehaktbal van Zandvoort
Wie wordt de Gehaktbalspecialist van Zandvoort 2012?
Café Oomstee, aanvang 16.00 uur

26 Kids Adventure Week - Week vol activiteiten
voor kinderen. VVV Zandvoort, t/m 4 maart

Deel leerkrachten gaat
op 6 maart staken
Een groot aantal Zandvoortse onderwijzers zullen dinsdag
6 maart het werk neerleggen. Ze geven daarmee aan dat
zij het niet eens zijn met de bezuinigingsplannen van minister Marja Bijsterveld (CDA).

Vrijgesproken van verraden vriendin

De 36-jarige Farzana van den B. uit onze woonplaats is dinsdag door de rechtbank in Haar-

lem vrijgesproken van medeplichtigheid aan een poging tot moord. Tegen haar werd 2
weken geleden een half jaar celstraf geëist, omdat zij volgens justitie in 2010 de verblijfplaats van haar vriendin doorgaf aan de gewelddadige ex-man van de vrouw.
De ex-man, in april vorig jaar
tot vijftien jaar cel veroordeeld, sloeg de vrouw in oktober 2010 meerdere keren met
een bijl op haar hoofd, nabij
de spoorwegovergang in de
Vondellaan. Zij overleefde
de aanslag ter nauwernood,
maar blijft haar hele leven
verminkt.

Volgens het Openbaar Mini
sterie (OM) heeft Van den B. in
een telefoongesprek met de
ex de geheime verblijfplaats
van de vrouw doorgegeven.
De vriendinnen zouden ruzie
hebben gekregen over een
kleinigheid en de Zandvoortse
zou daarvoor wraak hebben
willen nemen. De rechtbank

vindt dat er onvoldoende
bewijs is dat Van den B. het
gewraakte telefoontje heeft
gepleegd. Zowel een stemonderzoek als de inhoud van het
gesprek geeft daarover geen
duidelijkheid, zo stellen de
rechters. De vrouw zelf heeft
ook altijd ontkend dat zij met
de ex-man heeft gebeld.

Nel Kerkman

werkers van het recht van
staken gebruik zullen maken en dat de beide scholen deze dag geen les zullen geven. “Om een looneis
hadden wij het werk niet
stilgelegd, maar dit is zo
een ingrijpende maatregel
van de minister dat wij ons
gedwongen voelen om hiertegen te prosteren”, meldt
zij de Zandvoortse Courant.

in De Krocht, aanvang 20.00 uur

De direc teur van de
Nicol aass chool en de
Mariaschool, Carla Went,
heeft in samenspraak met
het bestuur van de beide
scholen in een brief aangegeven dat haar mede-

Ronde Tafel, d.d. 21 februari

… is het aan mijn aandacht
Afgelopen dinsdag hebben Zandvoortse sportbestuurders, samen met wethouder Gert ontsnapt. Tot 20 februari was
Toonen van Sport, langdurig tijdens een Ronde Tafel-vergadering gesproken over een het namelijk de Nationale
Week van de nestkast. Nou
nieuwe Sportnota. De Sportnota 2006-2010 was in het afgelopen najaar geëvalueerd en
ben ik eigenaar van diverse
moet dringend vervangen worden.
riante buitenverblijfjes waar
al menig vogelgezin in heeft
Aan tafel zat een grote worden. Met name de direc- initiatieven handen vol gewoond, hoewel vorig jaar
groep sportbestuurders teur van Pluspunt, Albert geld. Geld dat er eigenlijk onze nestkastjes niet in trek
maar duidelijk was dat Rechterschot, brak een lans niet is. Toch hield Toonen waren. Ik had geen idee wat
helaas niet iedere sport- om de Zandvoorters die de op de tribune aanwe- de oorzaak daarvan was.
vereniging vertegenwoor- recht hebben om onder- zige Zandvoortse politici Misschien waren ze niet
digd was. De Sportraad steuning vanuit de WMO, voor dat als dit soort za- schoon genoeg of was het
Zandvoort was, op voorzit- hier te faciliteren. Ook deze ken, door middel van een te druk in de tuin? Na het leter Leo Steegman na, voltal- suggestie werd met liefde nieuwe Sportnota, geregeld zen van alle informatie op de
lig aanwezig. De Sportraad door de wethouder om- kunnen worden, hij met een website, blijkt dat het kastje
behoorlijk financieel voor- te laag hangt, het moet dus
adviseert het college van armd.
stel zal komen. Of het zover veel hoger geplaatst worden.
B&W over zaken rondom de
sport en de sportaccommo- Terecht werd er ook aan- komt zal de toekomst uitdaties in onze gemeente.
dacht gevraagd voor wijzen.
Niet alleen vogels maken gede individuele sporter.
bruik van nestkasten. Zo is
Wethouder Gert Toonen Bijvoorbeeld wielrenners, Aan de Sportraad Zandvoort mijn voorraadkast in de keuwilde graag van de be- hardlopers en trimmers nu een mooie taak om de ken een prima plek geworden
stuurders weten wat zij kunnen zo goed als ner- uitgesproken intenties te voor een muis! Hopelijk heeft
in de nieuwe Sportnota gens een mogelijkheid stroomlijnen en te komen hij of zij geen plannen voor
zouden willen terugzien vinden om na hun sport tot een goed advies aan gezinsuitbreiding en wordt
en dat kan zeer divers zijn. te douchen of op adem te het college, om sportcom- mijn kast niet gebruikt om
Een paar verenigingen komen anders dan thuis. plex Duintjesveld renda- te nestelen. Vorig jaar zomer
hadden daar wel voorstel- Hier zou vooral het schit- beler te maken dan het nu zag ik in de tuin tussen druk
len voor maar uiteindelijk terende sportcomplex van is. Naar aanleiding van het pikkende musjes een muisje
werd het tijdens de dis- SV Zandvoort een uitkomst advies zal het college voor rond dribbelen. Geen mus die
cussie steeds meer duide- kunnen bieden. Ook de na- de zomer een concept pre- naar hem keek. Ik dacht nog,
lijk dat er, vooral binnen schoolse (sport)opvang zou senteren. Uiteindelijk moet wat schattig. Tegenwoordig
sportcomplex Duintjesveld, daar een mooie accommo- aan het eind van 2012 een zeg ik dat niet meer. Mijn
meer samengewerkt moet datie in kunnen vinden, het- nieuwe sportnota definitief voorraad wordt heel slim aan
gaan worden. Dat is al ja- geen door penningmeester zijn vastgesteld. Wellicht de onderkant open geknabren een vurige wens van Chris Jongbloed van de kan Zandvoort zich in de beld. In het begin had ik niets
Toonen. Ook werd gesug- voetbalclub werd aange- toekomst weer presente- in de gaten totdat ik een zakje
ren alas een echte sportge- bami groenten pakte. De helft
gereerd dat er meer met dragen.
meente, dat het vele jaren lag op de bodem. Trouwens,
de beschikbare sportacmuis Piep heeft een voorkeur
commodaties gedaan moet Uiteraard kosten dit soort is geweest.
voor Indonesisch eten waarbij de ongebakken kroepoek
favoriet is.

24 Genootschapsavond - Genootschap Oud Zandvoort

Het gaat vooral om bezuinigingen op het onderwijs
aan speciale leerlingen.
Deze leerlingen krijgen nu
nog zeer intensief en speciaal onderwijs. Als de plannen van de minister doorgaan, zullen deze leerlingen
gedwongen worden om bij
de ‘normale’ basisscholen
een plek te krijgen. Niet
alleen worden daardoor
de klassen nog groter dan
dat ze nu al zijn maar ook
wordt de taak van de leerkracht nog zwaarder en intensiever. Een groot aantal
Zandvoortse leerkrachten
is het daarmee niet eens
en zal op dinsdag 6 maart
aanstaande deelnemen aan
een protestbijeenkomst in
de Amsterdam Arena.

Politiek verslag
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burgerlijke stand

11 februari - 17 februari 2012
Geboren:

Sora Kaisa, dochter van: Koper, Bertil Paul en: Jongert, Sanne.
Isabella Esther Mariska, dochter van: Otte, Mark Stephan
Hendrikus en: van Wilsenis, Mirjam.

Ondertrouwd:

van Mechelen, Robertus Joannes en: de Jong, Anka Geertruida.
Zut, Lennart Alexander en: Kendel, Friederike.

Gehuwd:

Overakker, Roelof Anton en: Walther, Engelina Margaretha
Hendrica.

Overleden:

Scheeren, Wilhelmus Nicolaas, oud 76 jaar.
Verwoerd, Frans, oud 94 jaar.
van de Poll geb. de Laat, Louise, oud 90 jaar.
van der Putten geb. Veelenturf, Cato Margaretha, oud 86 jaar.
Zwemmer, Gerard, oud 80 jaar.
Rudolphij geb. Klip, Louise Ester Annie, oud 80 jaar.
Mol, Everardus Jacobus, oud 90 jaar.
Hagenaars, Petrus Cornelis, oud 84 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J.G. Meynen uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur de 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 Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK 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

Tel. 023 - 57 156 53 • Brederodestraat 158, 2042 BM 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 Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

XL organiseert 25 februari een

High Tea

3 gangen incl. glas Prosecco
Aanvang 14.00 uur
Reserveren verplicht! € 22,50

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:

Uit eigen bakkerij:

200 gram slagroomtruffels
van € 5,20 voor € 4,50
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. Tel.:023-5715584

Huisartsenpraktijk Nieuw Noord
Bart van Bergen, huisarts

Wegens vakantie is de praktijk gesloten
van 27 februari t/m 2 maart
Voor waarnemingen:
achternaam A t/m K: Dr. H.A. Scipio Blüme, huisarts
Tel. 5712058
achternaam L t/m Z:

Dr. F. Weenink, huisarts
Tel. 5712499
Na 17.00 uur en in het weekend belt u
tel. 023-5453200 (Huisartsenpost).
www. huisartsvanbergen.nl

PRAKTIJK GESLOTEN
H.A.Scipio Blüme, huisarts

Koninginneweg 34a, 2042NM Zandvoort
T: 023-5712058 F: 023-5731881

Donderdag 8 maart
tot en met vrijdag 16 maart
Waarneming
F. Weenink
A t/m K: 023-5712499
B. van Bergen L t/m Z: 023-5719506
Na 17.00 uur en in het weekend 023-5453200

MAANDAG 12 MAART
is de PRAKTIJK OPEN !

DI

Alle Pizza’s afhalen € 5,50

WO

Spareribs inclusief patat afhalen € 10,-

DO

Zalmfilet inclusief patat afhalen € 10,-

VR

15% Korting o.v.v. advertentie!

ZA/ZO

Gratis fles huiswijn v.a. € 25,- afhalen

DI-ZO

10% Korting bij Internetreservering
Actie geldig t/m 7 maart

www.legrandprix.nl
Onze winteraanbieding:

pannenkoek + warme
chocolademelk met slagroom: € 5,-

Elke eerste vrijdag van de maand
onbeperkt Surinaams eten à € 10,- p.p.
7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur
Ook voor partijen, recepties en als trouwlocatie.
Info: 06-84 09 06 87
Eetcafé Lido, Boulevard Barnaart 10, 2041 JA Zandvoort

Het kan nog steeds
iedere woensdag:
een visje eten bij XL

‘Vischloopers menue’

Vis, friet en sla € 6,95
Grand Café Hotel Restaurant XL
Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660 | grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com
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Met oog en oor
de badplaats door

Beyonce van Eck is een week
lang Kinderburgemeester
Volgende week is het eindelijk zover, de Kids Adventure Week gaat dan van start. Tijdens
een week waarin kinderen de baas zijn in Zandvoort, moet er natuurlijk ook een Kinderburgemeester komen. Vorige week maakte de VVV Zandvoort bekend wie tijdens deze

gezellige week de kinderburgemeester van Zandvoort zal zijn. De 7-jarige Beyonce van

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

Kreeften

Eck heeft de eer de allereerste Kinderburgemeester van Zandvoort te worden.

Beyonce krijgt het als Kinderburgemeester heel druk komende week

VVV Zandvoort heeft na
een oproep verschillende
e-mails mogen ontvangen
van kinderen die graag een
weekje Kinderburgemeester
van Zandvoort zouden willen zijn. Beyonce van Eck is
uiteindelijk de gelukkige geworden en de VVV Zandvoort
heeft alle vertrouwen dat
zij de ‘zware taak’ van het
Kinderburgemeesterschap
aan kan.
Vrijdag 24 februari om 14.00
uur wordt Beyonce door
burgemeester Niek Meijer
officieel geïnstalleerd op het
raadhuis. Vervolgens heeft
ze een week lang een drukke
agenda. Sommige agendapunt zullen ook samen met
de ‘echte’ burgemeester uit-

gevoerd worden.
Op zondag 26 februari om
11.00 uur verricht zij samen
met Meijer de officiële opening van de Kids Adventure
Week bij de VVV Zandvoort
in de Bakkerstraat 2/B.
Dinsdag 28 februari om
12.00 uur staat er weer een
opening op de agenda. Dan
laat zij een speciale editie
van Santekraampie op het
Kerkplein van start gaan.
Woensdag 29 februari is zij
aanwezig bij de presentatie
van de nieuwe kunstcollectie op de kamer van de
burgemeester. Donderdag
1 maart is om 16.00 uur
de start van een skelterrace in de Market Dome
van Center Parcs, die door

haar afgevlagd zal worden.
Op zaterdag 3 maart geeft
Kinderburgemeester Van
Eck samen met burgemeester Meijer een interview
voor de microfoons in de
studio van radio ZFM en tot
slot presenteert zij op zondag 4 maart om 12.30 uur
de prijsuitreiking van de Opa
en Oma Quiz in café Koper
op het Raadhuisplein. Een
mooie maar zware agenda
voor de jonge dame.
Natuurlijk is iedereen van
harte welkom om ook bij al
deze activiteiten aanwezig
te zijn. Ben je benieuwd wat
er verder allemaal te doen
is tijdens de Kids Adverture
Week, kijk dan op www.kidsadventureweek.nl.

Vrijwel alle strandpaviljoens zijn in aanbouw en
sommigen gaan zelfs dit
weekend al open. Thalassa
nog niet, daar wacht
men op groen licht voor
de bouw van een gloednieuw jaarrondpaviljoen.
Toch kwamen deze 2 grote
kreeften afgelopen dinsdag een kijkje nemen bij
paviljoen 18, wat al jaren
bekend staat als een echt
visresaurant.

Filmclub maakt pauze

Filmclub Simon van Collem
maakt een pauze in zijn
programmering gedurende
maart en april. Daarna vervolgt de filmclub haar seizoen zodra in de bioscoop
van Circus Zandvoort de
digitale projectieapparatuur is geïnstalleerd. Thijs
Ockersen heeft in samenspraak met de bezoekers
hiertoe besloten om optimaal gebruik te maken van
de kwaliteitsimpuls die de
nieuwe apparatuur biedt.

Marsepeinen
zeehonden

ZANDVOORT SCHOON,
afvalbakken en hondenpoepzakjes
Verspreid over de gemeente staan honderden afvalbakken.
Bedoeld voor “klein afval van passanten”…. Niet bedoeld voor
het wegwerken van zakken met huishoudelijk afval, zoals met
regelmaat helaas toch het geval is. De gemeente leegt zo’n bak
en hup: onmiddellijk is ‘ie weer gevuld met huisvuil. Jammer!

Gemeente Zandvoort

De hondenpoepzakjes mogen wel in de afvalbak. Iedereen die met
een hond op straat loopt en zelf even geen zakje bij zich heeft,
kan op veel plekken in Zandvoort zo’n zakje uit een houder halen.
Service van de gemeente vanuit de gedachte dat we op deze wijze
zo samen ZANDVOORT SCHOON!? houden.

Er zijn dit jaar extreem veel
jonge zeehonden aangespoeld langs de Ned er
landse kust. Zeehonden
crèche Lenie ’t Hart in
Pieterburen heeft momen-

teel 315 zeehonden te verzorgen
en kan alle hulp
goed gebruiken.
Chocoladeh uis
Willemsen uit
de Haltestraat
wil ook graag
een steentje
bijdragen en heeft 120 zeehonden van marsepein gemaakt. Van elke verkochte
marsepeinen zeehond gaat
€ 0,50 naar de zeehondencrèche. Steun dus ook de
zeehonden in Pieterburen
en koop een heerlijke eetbare zeehond bij Willemsen.

Rommelmarkt

De eerste rommelmarkt van
2012 is op zondag 26 februari van 10.00 tot 16.00 uur
in De Krocht. Er worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden alsmede
antiek, curiosa, verzamelingen, boeken enz. Mocht
u voor de volgende markt,
op 20 mei, een tafel willen
huren dan kunt u dit tijdens
de markt op 26 februari kenbaar maken aan de bar van
De Krocht. De bar is de gehele dag geopend voor koffie, drankjes en broodjes.

Lunchen met ZFM

Elke woensdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur is bij
ZFM Zandvoort een nieuw
radioprogramma te beluisteren: ZFM Luncht. Vanuit de
studio aan het
Gasthuisplein
brengen Robby
Brouwer en
Mike Bulee u op
de hoogte van
een lunch, met
onder meer de
broodjes die
je zou kunnen
nuttigen, het weer en verkeer gecombineerd met de
gebeurtenissen in Zandvoort
en de directe omgeving. De
lokale omroep is te vinden op
106.9 FM of 104.5 kabel.

Tegen fietspad

Volgens de Stichting
Natuurbelang Amster
damse Waterl eiding
duinen wordt in de
nieuwste beheersvisie van
de Amsterdamse Water
leidingduinen 2012-2022
het laatste stiltegebied
in Zandvoort bedreigd.
Waternet stelt namelijk
voor om alsnog een doorgaande fietsroute aan te
leggen in de AWD. Deze
plannen worden komende
8 maart voorgelegd aan
de gemeenteraad Am
sterdam. Er wordt volgens
de stichting voorbij gegaan aan het feit dat 80%
van de 800.000 bezoekers
daar tegen is. Wie zich hierbij aansluit kan de petitie
tekenen op www.awd.natuurbelangnederland.nl.

Buffelen

Om nog eens extra te
beseffen hoe stil en hoe
mooi de Amsterdamse
Waterleidingduinen zijn,
zou u zaterdag 25 februari mee moeten gaan met
de boswachter. Het is een
flinke struintocht door de
duinen en onder begeleiding van een volwassene
kunnen jongeren vanaf
12 jaar ook mee. Het vertrekpunt is bij de ingang
Zandvoortselaan. Start
14.00 uur, kosten € 7,50.
Aanmelden is nodig, tel.
020-6087595.

Babbelwagen

Noteer de datum 17 maart
alvast in uw agenda
want dan presenteert de
Babbelwagen weer een
digitale voorstelling met
als thema: Zandvoortse
bijnamen deel 2. Het commentaar wordt verzorgd
door Ton Drommel en de
techniek en bewerking is
in handen van Bert van
Beek. Locatie: Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15, aanvang 20.00 uur.
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ZANDVOORT
Vinkenstraat 46

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 alleen Kinderopvang nodig in de

IN PRIJS
VERLAAGD
Vraagprijs: € 565.000 k.k.

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
Optioneel te koop:
1 garage op korte loopafstand.

KANTOOR WERKENDAM, telefoon 0183 505124

www.hofstedemakelaardij.nl

schoolvakanties?

BSO de Boomhut biedt u de oplossing!
Wij kunnen u een dagcontract aanbieden zonder enige verdere verplichting.
Uw kind is welkom vanaf 08.00 uur en kan tot 18.30 uur blijven.
Wilt u informatie over vakantie, voor of naschoolse opvang, neem vast
een kijkje op onze vernieuwde website www.deboomhutzandvoort.nl,
of bel ons op onderstaand telefoonnummer.
Telefoon :
		
Email
:
Adres :

023-5740340
023-5740341
info@deboomhutzandvoort.nl
Flemingstraat 9, 2041 VW ZANDVOORT

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Loket Zandvoort – Een zorg minder!
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën? De mede
werkers in Loket Zandvoort beschikken over uitgebreide kennis op deze gebieden.
Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een antwoord op uw vraag.
Dit doen zij door:
• het geven van advies
• het geven van informatie
• u direct aan te melden bij een instantie of organisatie
• u door te verwijzen naar de juiste instantie of organisatie
• u te helpen bij het invullen van formulieren of het doen van een aanvraag.
Indien nodig blijven zij u ondersteunen tot uw vraag is beantwoord.
Bellen, mailen, faxen of persoonlijk contact

Telefoon: 023 - 5740450
Fax: 023 – 5718374
E-mail: loket@zandvoort.nl
Openingstijden centrum:

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Louis Davidscarré 1,
2042 LZ Zandvoort

Openingstijden Zandvoort Noord:

donderdagochtend van 09.00 - 11.00 uur.
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
(wijksteunpunt OOK Zandvoort)
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Henk Luske, wijkagent a.i. Centrum
Is er in uw wijk een probleem dat te maken heeft met
criminaliteit en/of overlast, dan is de wijkagent voor u
het eerste aanspreekpunt. Samen met partners zoals gemeente, wijkraad, winkeliers, woningbouwverenigingen,
scholen en u als burger, probeert de wijkagent de veiligheid in uw wijk te verbeteren.

Henk Kommer (l.)

en

nger Henk Luske
zijn tijdelijke verva

De derde wijkagent in de
kennismakingsserie in de
Zandvoortse Courant is
Henk Luske. Strikt genomen is Luske wijkagent ad
interim, want hij neemt de
taken waar van wijkagent
Centrum Henk Kommer. Na
een operatie moet Kommer
langdurig revalideren.
Vergeleken met zijn eerder
in deze rubriek voorgestelde
collega’s, is Luske pas kort bij

de politie. Als 21-jarige man
wilde hij bij de politie en solliciteerde. Toentertijd echter
was het beleid gericht op
het in dienst nemen van allochtonen en werd hem te
verstaan gegeven dat hij,
zodra er een mogelijkheid
was, opgeroepen zou worden. Omdat er toch brood op
de plank moest komen, vond
Luske een baan bij de KLM
als ‘fuelofficer’, een leidinggevende die toezicht houdt

op de veiligheid van het voltanken van de vliegtuigen.
Luske is een gedreven vechtsporter en tijdens trainingen
kwam hij op een gegeven
moment in aanraking met
politieagenten die hem vertelden dat het oude beleid
was losgelaten en dat iedereen weer kans kon maken
op een baan bij de politie.
Hij trok de stoute schoenen
aan en zo kon het gebeuren
dat hij op 38-jarige leeftijd
weer in de schoolbanken
teruggevonden kon worden
maar dan voor zijn grote
liefde: de politie. “Een hele
rare gewaarwording als je
al getrouwd bent en kinderen hebt om iedere dag naar
school te gaan”, herinnert
hij zich. Luske kwam na de
afronding van zijn studie in
Haarlem bij de regiopolitie
Kennemerland als politieagent BPZ oftewel Basiszorg
Politie en was multi-inzetbaar. Zo was hij ook een tijd
lang inzetbaar bij de Mobiele
Eenheid.
Toen Luske echter vernam
dat Kommer langdurig uit

de roulatie zou zijn heeft
hij direct aangegeven dat
hij graag in aanmerking
zou willen komen om wijkagent Zandvoort Centrum
te worden voor de periode
dat Kommer uitgeschakeld
zou zijn. Zodoende kunt u
deze aimabele politieagent
regelmatig in het centrum
tegenkomen. Hij heeft een
breed contact met de gemeente, horeca- en andere
ondernemers en loopt om
het weekend nachtdiensten
als horecacommandant.
“Wat mij in Zandvoort opvalt is toch dat dorpse. Een
praatje hier en een praatje
daar. Informatie geven maar
ook inwinnen. Het leukste
vind ik het contact met de
burgers. Ik heb in feite altijd
in Haarlem gewerkt en daar
gaat dat echt heel anders.
Politie is mijn hobby maar
als het niet meer zou gaan,
stort ik mij volledig op mijn
andere hobby: mijn bulldoggen”, vertelt hij tot slot.

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

Als hondenbezitter erger ik me groen en geel aan de mensen met
honden die de poep van hun viervoeter(s) niet opruimen. Overal waar
je loopt moet je oppassen dat je niet in de poep trapt. Ik vind dat
echt super asociaal!
Zelf koop ik, als hondenbezitter, iedere week een rolletje boterhamzakjes en die heb ik altijd op zak. Dus als een van mijn honden
wat doet, dan ruim ik het gewoon netjes op. Een handeling van niks,
en het rolletje kost 0,29 cent bij AH dus daar hoef je het niet
voor te laten.
Ik roep alle hondenbezitters op: laten we ons mooie dorp niet vervuilen
met onze honden en ruim het alsjeblieft op, net als ik. Je laat thuis
toch ook de poep niet in de wc liggen? Soms schaam ik me dood dat
ik honden heb, want je wordt er toch op aangekeken…

Marijke van Wonderen

Schenking € 5.000
voor verwendag
Hans Hogendoorn, voorzitter van een provinciale adviesraad
en lid van de landelijke raad van de zorgverzekeraar VGZ, overhandigde op dinsdag 21 februari een cheque ter waarde van
€ 5.000 aan directeur Albert Rechterschot van Pluspunt. Met
deze geste wil VGZ preventieve zorg en innovatie stimuleren.

Wijkagent Centrum Henk
Luske is via Twitter te volgen
op @WijkagZan3.

Poging tot agressieve verkoop voorkomen
De zeer agressieve verkooporganisatie Travel Service uit

Emmen heeft opnieuw geprobeerd een ‘verkoopdag’ in

Zandvoort te organiseren. Vorig jaar werd een dergelijke
bijeenkomst in café Neuf ook op het laatste moment voor-

komen. Ditmaal was strandpaviljoen De Haven van Zandvoort geboekt om een verkoopdag te organiseren.
In persoonlijke, op naam gestelde uitnodigingen worden
mensen gelokt met gratis
benzine en gratis delicatessenpakketten. Als u ook een
uitnodiging hebt gekregen
van Travel Service uit Emmen,
moet u vooral niet reageren.
Via een speciaal telefoonnummer wordt u verzocht om
te laten weten dat u komt. Dat
gesprek kost € 1,30 en dat zal
het begin zijn van een hoop
ellende. Dit soort bijeenkomsten, met gratis lunch zelfs,
zijn een voorbode voor zeer

agressieve verkoopmethoden waarbij u bijna wordt
gedwongen om zaken af te
nemen waar u helemaal geen
behoefte aan hebt en dat tegen exorbitante bedragen.
Vorig jaar meldde de Zand
voortse Courant ook zo een
bijeenkomst, toen in café
Neuf. Die werd door de eigenaren van het horecabedrijf meteen gecanceld toen zij er achter kwamen wat er zou gaan
gebeuren. De ‘organisatoren’,
ronduit criminelen, probeer-

den toen uit te wijken naar
Center Parcs maar kregen ook
daar nul op rekest. Nu zou er
dan zelfs een hele week in de
Haven van Zandvoort moeten
komen, met gratis lunches en gratis cadeaus.
De Haven van Zand
voort is absoluut niet
de organisator van
deze bijeenkomst en
was in eerste instantie niet op de hoogte
van de praktijken.
Nadat zij achter de
bedoelingen van
deze organisatie
kwamen, die ter
goeder trouw als
boeking was aangenomen, is de
hele reservering
geschrapt . Er

komt dus geen bijeenkomst
van Travel Service in De Haven
van Zandvoort. Laten we hopen dat dit soort criminele
praktijken Zandvoort in de
toekomst voorbij zullen gaan.

Hans Hogendoorn (l.) overhandigt cheque aan Albert Rechterschot

Het bedrag krijgt een uitstekende bestemming, want
het zal worden besteed aan
een ‘Verwendag’ voor inwoners van Zandvoort die het
financieel moeilijk hebben.
Veel dorpsgenoten hebben
te kampen met een smalle
beurs die weinig ruimte laat
voor een uitje of een dagje
ontspanning. Juist deze
Zandvoorters verdienen het
om ook eens te genieten van
een gezellige en verzorgde
middag. De ‘Verwendag’ is
bedoeld voor jong en oud en
zal bestaan uit diverse leuke
workshops waaruit men kan
kiezen. Koken, yoga, salsadansen of biljart; er is voor

elk wat wils! Ook kinderen
zijn van harte welkom, er zijn
leuke kinderactiviteiten. Ter
afsluiting zal er gezamenlijk
een lekkere maaltijd worden
genutigd.
Zandvoorters die zich in het
bovenstaande herkennen en
graag willen deelnemen aan
deze ‘Verwendag’, kunnen
zich inschrijven bij Pluspunt.
Meld je snel aan, want vol is
vol. Waar en wanneer? Op
zaterdag 24 maart van 14.00
uur tot 17.00 uur bij Pluspunt,
Flemingstraat 55. Meer info:
www.pluspuntzandvoort.nl.
Inschrijven: tel. 5740330 of
info@pluspuntzandvoort.nl.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Actie vanaf

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.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Beveiliging voor particulier en bedrijf

donderdag 23 februari
t/m zondag 26 februari



Alarm:




Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

APK

Compleet alarmsysteem

vanaf

€ 750,-

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

(excl. BTW)

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Knip bruin of knip wit € 1,75
Kaasbroodje € 1,50
Broodje van de week: broodje Mozzarella,
met tomaat en rucola € 2,95
Kopje koffie met appelpunt € 2,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Tijdelijke actie

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Bel voor vrijblijvend advies

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

www.hbalarmsystemen.nl

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

Vanaf vrijdag 24 februari
zijn wij weer geopend
voor ontbijt, lunch en diner
en bent u dus weer
van harte welkom
Deze week:
Driegangen proeverij
van onze nieuwe kaart
voor € 27,50 p.p.
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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020 - 6595558

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet
ontvangen?

Bel vrijdagmiddag
06-1139 1478 of mail:
info@zvo-verspreiders.nl
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Rotaryclub Zandvoort viert 25-jarig bestaan
Afgelopen dinsdag vierde de Zandvoortse afdeling van de
Rotary het feit dat zij 25 jaar geleden haar ‘charter’ mocht

ontvangen, het eerbetoon dat vaststelt dat de geboorte

van een nieuwe afdeling een feit is. Dat werd in Club Nau-

tique gevierd met een druk bezochte receptie van huidige
leden en oud-Rotarians.

Voorzitter George Polman (r.) met het nieuwste lid Maria Heijne

“Time flies when you ‘re
having fun”, zegt de huidige voorzitter George
Polman van de Rotaryclub
Zandvoort, “de oprichting
was 19 november 1986, de
charteruitreiking 21 februari
1987 en dat wordt gezien als
de oprichtingsdatum.”
Het motto van de Rotary is
‘service above yourself’. De
leden stellen een deel van
hun tijd en talent ter beschikking van de samenle-

ving om het verschil te kunnen maken voor de mensen
die het nodig hebben. Lokaal
richten zij zich op kinderen
en ouderen die een extraatje
verdienen, internationaal is
er een diversiteit aan projecten, variërend van hulpacties als Shelterboxen tot
‘End Polio Now’, waaraan
alle 32.000 clubs in de wereld, circa 1,2 miljoen leden
wereldwijd, een bijdrage leveren samen met de Bill en
Melinda Gates Foundation.

Spinning on the Beach
is genomineerd
Het zo succesvolle Spinning on the Beach, het grootscha-

lige ‘spinning’ evenement op het Zandvoortse strand, is

door CliniClowns genomineerd als hét fundraisingevene-

ment van de provincie Noord-Holland. Dat is een hele prestatie want jaarlijks worden door heel Nederland meer dan

800 van dit soort evenementen voor CliniClowns georganiseerd. Totaal zijn er dus slechts 12 genomineerd.
Marja Spierieus van de organisatie van Spinning on
the Beach kreeg deze week
te horen dat hun actie tot
de meest ludieke acties in
Nederland hoort en als ludiekste in onze provincie. U
kunt helpen om de kans dat
Spinning on the Beach ook
echt voor de ‘Gouden Neus’
in aanmerking komt, te vergroten. Tussen 6 en 22 maart

aanstaande kunt u stemmen
op ‘ons’ Zandvoortse evenement via www.cliniclowns.
nl/goudenneus. Uiteraard is
het dan wie de meeste stemmen krijgt wint de ‘Gouden
Neus’, maar er is ook een
Zilveren en een Bronzen
Neus te winnen. Noteert u
dus de data in uw agenda
en stem op Spinning on the
Beach.

“In Zandvoort hebben we alweer vijf jaar geleden voor
het eerst de Circuit Run georganiseerd om fondsen te
werven. De eerste keer hoopten we op een paar honderd
deelnemers, het werden er
een paar duizend! Gelukkig
is meteen de vruchtbare samenwerking gezocht met
organisator Le Champion.
De komende eerste lustrum
editie, op 25 maart aanstaande, streven we naar
12.000 lopers”, gaat Polman
verder in zijn speech. Het
vindt het leuk dat het een
project aan het worden is
van heel Zandvoort. Niet alleen de gemeente en Circuit
Park Zandvoort spannen
zich tot het uiterste in om
de loop tot een succes te
maken, maar ook de inwoners en ondernemers van
Zandvoort dragen volgens
Polman meer en meer een
steentje bij. “Als loper is het
geweldig om, na circuit en
strand, door het dorp te lopen dat de pan uit swingt.
En juist als je het zwaar hebt
na de strandopgang doen
de aanmoedigingen van
het publiek langs de boulevard en de Brederodestraat

Wassalon Wasuniek

wonderen”, vertelt Polman
uit eigen ervaring. Als in de
toekomst elke straat langs
het parcours zijn eigen
feest houdt zal deze unieke
loop nog populairder worden. Nu al hangen er prachtige spandoeken in de Van
Speijkstraat.
Dit jaar rent er een speciaal
Rotaryteam mee met staatssecretaris Fred Teeven en
burgemeester Niek Meijer
in de gelederen. Op deze
manier hoopt de Rotary nog
meer geld voor het goede
doel op te halen. Dit jaar is
het hoofddoel Make-A-Wish
Nederland.
Een belangrijke pijler onder
de serviceclub is ‘fellowship’.
Als vrienden dingen organiseren en meemaken creëert
dat een band onder de leden, in voor- en tegenspoed.
Na 25 jaar is er een nieuwe
generatie opgestaan. In het
geval van Polman zelfs letterlijk. Zijn vader is een oud
lid van de club. Er zijn nu nog
negen leden die vanaf het
begin actief zijn. Dit moet
de basis worden voor de komende 25 jaar.

politieberichten

Zandvoortse bestuurder onwel

Een 41-jarige automobilist uit onze woonplaats
werd maandagnacht onwel tijdens het rijden op de
Elswoutlaan, in Aerdenhout. Hierdoor botste de man in
een bocht tegen een boom. Zijn auto raakte fors beschadigd maar de Zandvoorter zelf is niet gewond geraakt.
Ambulancepersoneel onderzocht de man ter plekke en
het bleek dat de bloedsuikerspiegel van de man veel te laag
was en dat hij als gevolg daarvan onwel was geworden. De
auto is weg gesleept.

Frontale botsing tussen scooter
en wielrenner

Een scooterbestuurder en een wielrenner zijn vorige week
donderdag om 11.30 uur op de Zeeweg frontaal gebotst.
Beiden liepen in elk geval aangezichtsletsel op. Zowel de
wielrenner als de scooterbestuurder droegen gelukkig een
veiligheidshelm, waardoor nog ernstiger gevolgen uitbleven. De Traumahelikopter was uitgerukt waardoor een
Mobiel Medisch Team zo snel mogelijk ter plaatse kon zijn
om eerste hulp te verlenen aan de slachtoffers. De politie
heeft een onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht
van de aanrijding. Er waren enkele getuigen van de aanrijding, voor hen is slachtofferhulp aangeboden.

door Erna Meijer

Komende april is het al weer 30 jaar geleden dat Joke
Weller-de Muinck besloot de wassalon in de Haltestraat

over te nemen van Gonny en André van Huystee. Vandaag

de dag is het nog altijd een zeer goed lopend bedrijf. Alle
reden voor een nadere kennismaking dus.
Voor de geboorte van dochter
Floor werkte zij bij makelaar
Koster, maar bleef daarna
enige tijd thuis. Joke: “Ik begon mij echter te vervelen
en ging toen af en toe een
middagje helpen. Gonny en
André besloten in de horeca
in Amsterdam te gaan en ik
nam de salon over. Samen
met mijn nichtje Mariëtta
Hettelingh, die hier ook al 25
jaar werkt, sta ik klaar om de
vele klanten te helpen.”
Het blijkt dat er nog steeds
veel gebruik gemaakt wordt
van de maar liefst elf Miele
wasmachines, waarvan zes
hagelnieuw, en de drogers.
De klanten zijn heel divers.
In het seizoen komen er veel
mensen van de strandhuisjes en de campings, zelfs al
vanaf het vroege begin. Ook
de horeca, de strandtenten
en de pensions maken graag
gebruik van de vele diensten
die Joke en Mariëtta aanbieden. Zo zijn er de lakenpakketten, die door de dames
zelf worden gewassen en
gestreken. “Ook tafelkleden
van de strandpaviljoens, die
in de mangel gaan, worden
weer spic en span afgeleverd,
waarin wij soms de raarste
dingen aantreffen, zoals bestek, een champagnekoeler
en zelfs een keer een kandelaar met kaarsen”, vertelt Joke
met veel plezier. Dat geldt
natuurlijk eveneens voor vergeten zaken in broekzakken,

zoals muntgeld, pennen (‘dat
is echt heel vervelend’), papieren zakdoekjes of stripjes
pillen.
“Wij hebben veel vaste klanten die zelf komen wassen,
heel gezellig. Het is een sociaal gebeuren en voor de
toeristen zijn wij vaak een
vraagbaak. De prijs voor
5 kilo was bedraagt € 7,50 en
drogen kost € 2,75. Men kan
echter ook de was afgeven,
de zogenoemde servicewas,
en deze later geheel verzorgd
ophalen. Hiervoor berekenen
wij € 2,50 extra. Als de was ’s
morgens voor tien uur wordt
gebracht, is deze dezelfde dag
voor vijf uur klaar.
Voor bijzondere artikelen, zoals bijvoorbeeld (donzen) dekbedden zijn er speciale grote
machines aanwezig, waarin
zelfs een lits jumeauformaat
gewassen en gedroogd kan
worden. Bijzonder is dat bij
Wasuniek ook paardendekens
afgegeven kunnen worden,
die elders schoongemaakt
worden. Dit elders onderbrengen geldt ook voor het chemisch reinigen van kleding,
want ook voor deze service
kunt u bij Wasuniek terecht.
Wasuniek, Haltestraat 63b,
tel. 5714417. De openingstijden
zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30
tot 17.30 uur, woensdag en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
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Dreams&Daytime

Nieuw !! Spaarkaart.

Nieuw cursusseizoen 2011 - 2012

Sparen voor korting.
Kom dit weekend langs
en ontvang twee extra gratis stempels.
Dreams & Daytime - Haltestraat 10 C Zandvoort (Jupiter Plaza Passage)

Kinderen:
Timmercursus, voor jongens en meisjes
Van poppenhuismeubels tot vogelhuisjes, alles kun je
leren maken.
Woensdag 13:30 – 15:00
7 maart t/m 30 mei

Tel.023-5737494 - www.dreamsanddaytime.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

15 maart t/m 26 april

Fotografie/Film maken
Woensdag 13:00 – 14:30

Tuincentrum

7 maart t/m 11 april

Typevaardigheid
Blind leren typen met 10 vingers, dat leer je nooit
meer af.
Donderdag 15:30 – 16:45
8 maart t/m 14 juni

Volgens ons weerstation
kan het nu:

Volwassenen bewegen:

Bloeiende violen
groot -en kleinbloemig
Primula
Bellis
Bloeiende bollen

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

tot 26 april

Struinen in de Duinen.
Woensdag 10:00 – 11:30
7 maart t/m 4 april
geniet van het voorjaar en leer van al wat er leeft.

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00

11 mei t/m 12:00

Creatief:
Boetseren en Beeldhouwen,
instromen is mogelijk
Maandag 19:30 – 22:00

Op onze poet gratis parkeren!

tot 23 april

Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Schilderen vanuit de kleurologie
Intuïtief schilderen met verschillende materialen
Dinsdag 20:00 – 22:00
6 maart t/m 24 april

Kunstgeschiedenis, Hoogtepunten uit de
vroege Italiaanse schilderskunst
Donderdag 10:00 – 12:00
5 april t/m 16 april

Haarknippen, Volgens Iranese methode.
Maandag 20:00 – 22:00

5 maart t/m 16 april

WINTERBANDEN
Winterbanden zorgen al bij een temperatuur
onder de 7 graden voor een betere prestatie.

Talen:
Spaans, Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje?

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Woensdag 20:00 – 22:00

•
•
•
•
•
•
•

11 april t/m 27 juni

Computer:
Typevaardigheid voor Volwassenen
Maandag 20:00 – 21:00

5 maart t/m 11 juni

Hyves, Facebook, Twitter, Blogger Accounts
aanmaken en optimaal gebruiken.
Woensdag 20:00 – 21:30
7 maart t/m 4 april

Picasa Fotobewerking
Donderdag 20:00 – 22:00
8 maart t/m 12 april
Al je foto’s digitaal bewerken (en printen tot prachtige albums.)

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Senioren Computercursus Basiscursus		
Dinsdag 10:00 – 12:00
Dinsdag 10:00 – 12:00

3 april t/m 8 mei Snuffelcursus
15 mei t/m 29 mei

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • 023. 57.40.330
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 023-5719013

Weetjes over
een schrikkeljaar
2012 is een schrikkeljaar. Een schrikkeljaar is een jaar met

366 dagen, in plaats van 365. Deze extra dag, een schrikkeldag, wordt ingevoerd om te voorkomen dat het kalenderjaar te veel gaat afwijken van het tropisch jaar.
Een schrikkeldag valt op 29
februari en komt in de gregoriaanse kalender voor in
elk jaar dat deelbaar is door
4, met uitzondering van
eeuwjaren. Deze hebben
enkel een schrikkeldag als
ze deelbaar zijn door 400.
Zo was 2008 een schrikkeljaar, 1900 geen schrikkeljaar en 2000 weer wel.
Sinds het begin van onze
jaartelling zijn er 487 schrikkeljaren geweest.

Oorzaak

Een tropisch jaar, de tijd die
de aarde nodig heeft om in
haar baan om de zon van
lentepunt naar lentepunt
te draaien, is niet exact
365 dagen. Het is 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en
45,1814 seconden, om precies te zijn. Als men zich
van dat verschil niets zou
aantrekken en de duur van
een jaar op 365 dagen zou
afronden, dan zou er na
vier jaar bijna een dag tekort zijn. Om precies te zijn
23 uur en 15 minuten. Oud
en Nieuw zou dan te vroeg
worden gevierd; bijna een
dag voordat de aarde werkelijk helemaal rond de zon
is gegaan. Het toelaten van
de afwijking zou tot gevolg
hebben dat na langere tijd
de seizoenen ten opzichte
van het kalenderjaar gaan
verschuiven.

30 februari 8228

Met deze gegevens is uit te
rekenen dat er iedere 100

jaar zo'n kleine drie kwartier te veel is. Hiervoor zal
in principe na een aantal
millennia nog een correctie nodig zijn. De lengte
van het zonnejaar is echter
geen constante. Dit wordt
veroorzaakt doordat de
precessie, de beweging die
de draai-as van de aardas
maakt, en daarmee de jaarlengte, niet helemaal constant is. Bovendien neemt
de omwentelingssnelheid
van de aarde af door de getijdenwerking van de maan
en de zon. Om een toenemende daglengte te corrigeren wordt zo nu en dan
een zogenaamde schrikkelseconde ingevoegd; de
verandering van de jaarlengte gedeeld door de zo
gecorrigeerde daglengte
is echter van dezelfde orde
van grootte als de nog resterende afwijking. Doordat
het om nog onbekende
veranderingen gaat is niet
op voorhand vast te stellen
wanneer die schrikkeldag
moet worden weggelaten.
Volgens berekeningen zou
de eerstvolgende correctie
moeten plaatsvinden in
het jaar 4905. In dat jaar
zal er een extra schrikkeldag zijn. Dus twee jaar
achter elkaar 29 februari.
Een volgende correctie zal
moeten plaatsvinden in het
jaar 8228. Op zich is dat jaar
al een schrikkeljaar met 29
februari. Door deze extra
correctie zal er dan ook een
30 februari zijn.
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Optreden Trio Contrasten van grote klasse
De aanwezigen in een helaas slechts half gevulde Protestantse Kerk hebben volop genoten van een bijzonder
concert door het Trio Contrasten. Dit uit drie jonge musici
bestaande ensemble bestaat sinds de serie Het Debuut
(april/mei 2008).

Het trio boeide de toehoorders van begin tot eind

Maria Milstein (viool),
Fleur Bouwer (klarinet) en
Martijn Willers (piano) zijn
terecht, zoals geciteerd uit
een recensie van het Friesch
Dagblad, drie rasmuzikanten die op hoog niveau
spelen. Wat vooral opviel
was de onderlinge chemie
die zij uitstralen, en niet te
vergeten het plezier, in het
samen zeer boeiende muziek maken!
Violiste Maria Milstein trad
in Zandvoort al in december
2011 op als soliste bij het

Symfonie Orkest Haerlem
en ook toen waren de reacties in de zaal zeer enthousiast. Dezelfde bezieling en
expressie toonde zij afgelopen zondag in het door
Maurice Ravel gecomponeerde ‘Tzigane’, een ‘rhapsodie de concert’ voor viool
en piano uit 1924. Het openingsnummer was de Suite,
opus 157b voor viool, klarinet
en piano uit 1936 van Darius
Milhaud, bestaande uit vier
delen. Hier kwam al direct
het boeiende en spannende
samenspel tussen de drie

muzikanten tot uiting.
Indrukwekkend was het
klarinetspel van Fleur
Bouwer, die onder andere
ook in het Jeugdorkest
Nederland heeft gespeeld
en begin 2011 cum laude
haar Masterdiploma psychologie, met als afstudeerrichting Brein & Cognitie.
De composities voor de
pauze waren alle van de
hand van Igor Stravinsky.
Brouwer speelde eerst solo
drie Stukken voor klarinet
(1919) en gaf een leuke toelichting op het ontstaan
van dit werk, dat was opgedragen aan een, zeer matig
klarinet spelende, Zwitserse
filantroop. Aan haar was
dit stuk, bestaande uit drie
verschillende stijlen (ingetogen, vogelgeluiden en
extravert, jazzy) echter wel
goed besteed.
Het trio speelde verder, opnieuw met veel onderling
plezier, de suite L’histoire
du soldat’ uit 1918, een zeer
interessant en veelzijdig
stuk. Hoewel de meeste
aandacht uitging naar
Milstein en Brouwer moet
zeer zeker niet de bijdrage
van pianist Willers onderschat worden. In 1998 be-

haalde hij een tweede prijs
bij het concours voor Jong
Muziektalent Nederland en
in 2006 de Masterclassprijs.
Hij is regelmatig te beluisteren op Radio 4 en de
Concertzender. Voor studiedoeleinden heeft hij
een volledig gereviseerde
Steinway & Sons vleugel uit
1919 in bruikleen.
De Eerste Rhapsodie voor
klarinet en piano (1910), van
Claude Debussy, zorgde voor
warme, soms verstilde klanken in de kerk. Dit in grote
tegenstelling tot het uit drie
delen bestaande, voor de bekende Amerikaanse klarinettist en orkestleider Benny
Goodman door Bela Bartok
in 1938 gecomponeerde
“Contrasten”, (waarop de
naam van het trio is gebaseerd). Deel 1 ‘Verbunkos’ gaf
een marsritme aan, ‘Piheno’
was het rustige intellectuele deel. Dit boeiende en
hoogwaardige concert werd
afgesloten met ‘Sebes’, een
snelle dans. Complimenten
zijn zeer zeker verdiend.
Het volgende concert is op
18 maart is een koorconcert
door de Martinus Cantorij
onder leiding van Paul
Waerts.

Hoogtepunten uit de
Italiaanse schilderkunst
Italië is voor velen het land van de goede keuken, vruchtbare olijfgaarden, prachtige meren en stranden. Maar bo-

venal is Italië het land van de schoonheid en overal zijn
sporen van een rijk verleden.
Wie gaat er mee kijken naar
de steden Siena, Florence
en Venetië? In de cursus
krijgt u een overzicht van
een van de belangrijkste
periodes uit de kunstgeschiedenis. De cursisten
volgen het begin van de
schilderkunst tot en met
de hoogtepunten van de
Renaissance: Leonardo da
Vinci, Rafaël, Michelangelo
en Titiaan. Wat vertellen
ons vandaag de dag de
schilderijen van deze oude
meesters?

Er wordt aandacht besteed
aan de symbolische betekenis. De ontwikkelingen in
de stijl van schilderen worden stapsgewijs verduidelijkt. Docente Liselot de
Jong neemt u mee naar de
hoogtepunten uit de vroege
Italiaanse schilderkunst. De
vier bijeenkomsten zijn van
5 t/m 26 april op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Kosten: € 59. Voor meer informatie en aanmelding:
www.pluspuntzandvoort.
nl of tel. 5740330.

Gré van de Berg
speelt top jazz
Afgelopen zondag speelde Gré van de Berg met het kwartet Blue Heaven in café Oomstee. Het werd een concert

met muziek die veel Zandvoorters nog nooit van haar gehoord hebben. Jazz van de bovenste plank.

Sporen uit het verleden
Raamkast van Karin Busch

Gré van de Berg speelt jazz muziek

De op de foto’s getoonde ramen zijn geen oude glas-in-loodramen.
Toch vonden wij ze zo bijzonder dat we besloten ze een plaats in deze

door Joop van Nes jr.

rubriek te geven.
door Nel Kerkman

Omdat de opdrachtgevers
erg van zee houden en ook
vele jaren hebben gedoken, is het ontwerp van de
kast daarop geïnspireerd.
Vooral in het donker komt
het kleurrijke raam door
de verlichting in de kast
prachtig naar voren.

Marije Wolfswinkel

Het getoonde raam is in
een slaapkamerkast geplaatst en is ontworpen
door Marije Wolfswinkel.
Tijdens een bezoek aan
Girona (Spanje) maakten
de schitterende glas-inloodramen van de plaatselijke kathedraal een
diepe indruk op de jonge

kunsthistoricus en
ze besloot
het glazeniersambacht te
gaan leren. Na een intensieve, tweejarige opleiding te Barcelona startte
zij in 2003 een bescheiden bedrijfje in Noord-

Scharwoude, wat in enkele
jaren uitgroeide tot een
volwassen atelier voor restauratie en ontwerp van
glas-in-lood.

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: Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl

Zandvoort kent ‘onze lokale
accordeoniste’ eigenlijk alleen maar van het genre levenslied en zeemansliederen.
Niets is echter minder waar,
haar instrument leent zich
perfect voor deze stijl muziek. Wat zij zondagavond in
café Oomstee liet horen was
grandioos.
Gevoel voor ritme, jazz en improvisatie vochten om voorrang. Daarbij werd zij perfect ondersteund door haar
gelauwerde mede-musici en

zodoende ontstond een concert dat zijn weerga bijna niet
kent. “Dit is waar ik oorspronkelijk mee begonnen ben.
Toen ik echter in Zandvoort
kwam wonen, werd ik altijd
gevraagd voor het levenslied
en de zeemansliederen”, verduidelijkt zij. De toehoorders
waren dus verrast door de
muziek die ze mochten aanhoren. Gré van de Berg verdient een nieuw optreden, in
jazzstijl, in Zandvoort; wellicht
zelfs tijdens Jazz Behind The
Beach, want dit was echt genieten! Een tip voor de organisatie en een aanrader dus.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand februari voor Pashouders:

Filet Americain
150 gram € 1,95

BIJ AANKOOP VAN EEN
ECHTE CAQUELON:
GRATIS ZWITSERSE
KAASFONDUE VOOR
4 PERSONEN.
600 GRAM VERS
GEMALEN KAAS2 BAQUETTES EN EEN FLES
RESPLANDY SAUVIGNON
EN DE ENIGE ECHTE
ZWITSERSE CAQUELON
VAN € 42,90
NU SLECHTS € 24,95

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

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

Wist u al dat wij ook
spiegels en fotolijsten in
diverse maten hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting

Sea Optiek - Haltestraat

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Tapijt
Vinyl
Laminaat
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:

“IN DE BOTER
GEBAKKEN SLIPTONGEN
MET FRITES EN SALADE VOOR 15 EURO!”
(Deze aanbieding is geldig tot 1 maart)

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

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - 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 F1

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Walk of Fame

Nieuwe collecties
Le Dûb en British Indigo
zijn binnen.
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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?

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!
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ee
is
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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.

&

Heden Verleden
Zilveren jubileum Rotaryclub Zandvoort
Om het jubileum van de Zandvoortse Rotaryclub te belichten, wordt in deze rubriek het ontstaan en de huidige
vorm beschreven. Op 21 februari 2012 was er een jubile-

Verleden

Uitreiking van de Rotary charter op 21 februari 1987 in de Hervormde kerk
Vlnr: H. Schotte, secretaris Rotaryclub Zandvoort; C. Geraets, gouverneur
Rotary International; H. Machielsen, burgemeester Zandvoort; B. Krijbolder,
1e voorzitter Rotaryclub Zandvoort

Een wereldwijd netwerk

Eind 1986 werden diverse gekwalificeerde personen door
de Rotaryclub Haarlem-Bloemendaal benaderd om ook in
Zandvoort een Rotaryclub op te zetten. De gekozen personen
moesten onder andere voldoen aan het motto van Rotary
International: ‘Service above Self’, waarmee wordt bedoeld:
je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Er vormde zich een specifieke groep die aan de
eisen van Rotary International voldeed. Uit elke discipline
(bijv. arts, makelaar, notaris) mocht er destijds maar 1 persoon
vertegenwoordigd zijn. In 1986 erkende het Rotary Europe
kantoor in Zürich de Rotaryclub Zandvoort (RCZ) officieel.
Op 21 februari van dat jaar ontving RCZ in de Hervormde
Kerk in Zandvoort het charter. De eerste voorzitter, Bernard
Krijbolder, vervulde in plaats van zoals gebruikelijk één jaar,
zijn voorzitterschap gedurende anderhalf jaar.

umreceptie in Club Nautique waar een bijdrage aan de
Zandvoortse bevolking tot een van de goede doelen was
voor het jubileumjaar.

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.
Eén van de eerste officiële activiteiten die RCZ organiseerde
was een boottocht over het IJsselmeer voor terminale kankerpatiënten, met gelden die waren gegenereerd uit het
eerste Zomerzotten Festival. De voedselhulp naar Karlovac
in het voormalige Joegoslavië heeft bij de Rotarians, die in
1992 daarbij aanwezig waren, veel indruk gemaakt. Ondanks
de Balkanoorlog heeft men de vluchtelingen kunnen helpen. Vrachtwagens gevuld met zakken aardappelen en andere bruikbare goederen werden door de betrokken RCZ
leden naar de getroffen gebieden gebracht. Er werd onder
andere bijgedragen aan het herstel van kapotte ramen in
een tehuis voor gehandicapte kinderen en men bood hulp
waar het maar kon. Ook het bouwen van een professionele
bevloeïngsinstallatie in Kenia heeft geleid tot succesvolle
resultaten waarvan ook de bevolking nog steeds profiteert.

Betrokken vrijwilligers

De Rotary is een serviceorganisatie waar de leden op verschillende manieren hun medemens steunen zonder onderscheid

Voedselhulp voor vluchtelingen in 1992 naar voormalig Joegoslavië

Heden
Geen mannenclub

Rotaryclub Zandvoort anno 2012 is een actieve club waar nog
steeds 9 leden van het eerste uur aan deelnemen. Mede als
gevolg van een rechtszaak in Amerika bestaat RCZ niet alleen
uit mannen maar ook vrouwen uit alle geledingen van de
Zandvoortse bevolking zijn lid. De eerste vrouw die aantrad
was Mini de Wolf. Na de huidige voorzitter George Polman
zal Maria Heijne de voorzittershamer gaan hanteren.

Wervingsacties

Ook de Zandvoortse samenleving, zowel jong als oud, wordt
door RCZ niet vergeten met onder andere Sinterklaasavonden
voor ouderen, circusmiddagen of naar de Efteling gaan met
kinderen die een extraatje verdienen. Dit jaar gaat de op14

brengst van de 5e Runner’s World Zandvoort Circuit Run,
georganiseerd door Le Champion, naar ‘Make-A-Wish’
Nederland. Maar ook een andere kant van de samenleving
heeft voordeel van deze serviceorganisatie. Te denken valt
aan een Expertise Bank die is opgezet en waar bijvoorbeeld
startende ondernemers, non-profitorganisaties of verenigingen die met een probleem zitten, gebruik van kunnen
maken. Dat Rotaryclub Zandvoort een club is die bestaat uit
mensen met een ruime portemonnee is een hardnekkige
misvatting. Gelden die worden uitgegeven aan goede doelen
worden steeds gegenereerd uit fondswervingsacties. Daar
zetten de leden van RCZ zich voor in en daarbij zijn persoonlijke belangen ondergeschikt aan die van de medemens.

(advertorial)

Jongeren leren
omgaan met geld
Daniëlle van Krugten is adviseur Particulieren bij
Rabobank Haarlem en Omstreken en houdt zich onder
andere bezig met advisering aan jongeren.
Jongeren hebben steeds meer moeite met omgaan met
geld. Het wordt steeds makkelijker aankopen te doen
via internet en telefoon- en sms-rekeningen kunnen
flink uit de hand lopen.
De Rabobank ziet dat het steeds belangrijker wordt om
vanaf jonge leeftijd om te leren gaan met geld, zodat
kinderen en jongeren de waarde van geld leren kennen. Banken hebben hierin een belangrijke adviesrol.
De Rabobank pakt dit op door actief lesprogramma’s te
ontwikkelen voor scholieren in verschillende leeftijdscategorieën. Speciaal voor jongeren in de leeftijd 12 tot
18 jaar hebben we het online platform Baas Over Eigen
Geld ontwikkeld (B.O.E.G.: www.baasovereigengeld.nl).
Op www.baasovereigengeld.nl vinden jongeren een heleboel handige tips van geldexperts. Deze jongerenadviseurs van de Rabobank vertellen jongeren hoe zij hun
geldzaken snel en gemakkelijk regelen. Ook hebben ze
allerlei handige tips over hoe ze doelen sneller kunnen
bereiken. De tips zijn verdeeld in verschillende rubrieken, zoals ‘Geld en kleding’, ‘Geld en werk’ en ‘Geld
en mobiel bellen’. Daarnaast is het mogelijk op de site
een Boegplan op te stellen. Hiermee maakt de jongere
makkelijk inzichtelijk hoeveel hij of zij kan sparen en hoe
lang het nog duurt om te sparen voor een specifiek doel.
Wat ook erg handig kan zijn voor jongeren en ouders
is het onderdeel ‘vergelijk jezelf met anderen’. Op de
website van B.O.E.G. ziet een jongere snel of hij of zij
meer of minder verdient en uitgeeft dan andere jongens
of meiden van dezelfde leeftijd. Hier kunnen ze kijken of
ze misschien slimmer met hun geld om kunnen gaan.
De komende maanden komen kinderen en jongeren ons
in Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal tegen op jaarmarkten, als sponsor van het Kinderfestival
van Bevrijdingspop en bij scholen bieden we het educatieve programma Bankbattle aan. Ook hier nemen we
in de activiteiten die we organiseren zoveel mogelijk
onze adviesrol richting jongeren wat betreft het leren
omgaan met geld.
Tot slot nog een mooi nieuw product dat we voor jongeren aanbieden: het online kasboek. Hiermee krijgen
ze meer grip op hun geld. AFAS Personal heeft dit kasboek in samenwerking met de Rabobank ‘AFAS Jong’
ontwikkeld – een online kasboek speciaal voor jongeren
en studenten. Met deze online dienst kunnen financiën
gemakkelijk in kaart gebracht worden. Door een slimme
koppeling met de internetbankieren-rekening krijgen
jongeren en studenten bovendien in één oogopslag inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Het online kasboek
is gratis en kan gebruikt worden door alle jongeren,
ongeacht bij welke bank zij bankieren.
Meer informatie:
www.baasovereigengeld.nl
Daniëlle van Krugten
Vragen? Stuur een bericht naar
info@haarlem.rabobank.nl
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Wilma Schrama-Belder
Hoewel zij in 1958, zoals zo vele Zandvoorters, in Haarlem
is geboren, is Wilma Schrama ons dorp tot nu toe altijd
trouw gebleven. Samen met haar uit Amsterdam afkomstige ouders en haar oudere zus Margriet, met wie een
sterke familieband bestaat, heeft zij echt haar hart aan
Zandvoort verloren. Dat is ook wel te merken aan de vele
vrijwillige activiteiten die zij voor Zandvoort ondernam en
onderneemt, maar daarover later.

zwemselectietraining van MHPC en Wilma hield zich bezig
met paardrijden en later met tennissen en golfen (“doe ik nu
veel te weinig"). Wel loopt zij veel in de Waterleidingduinen,
waar vooral het zien van de vele herten fantastisch is.
Wij kunnen, zoals gezegd, niet heen om het vele vrijwilligerswerk dat Wilma in de loop der jaren heeft gedaan. Haar
eerste ‘functie’ was secretaris van toneelvereniging ‘Wim
Hildering’, dat zij maar liefst 20 jaar heeft gedaan. Zoals
bekend, is zoon Hein daar nu ook al een aantal jaren actief, als speler en als bestuurslid. Dat geldt eveneens voor
de Watersportvereniging (catamaranzeilen). Zeker al 16
jaar is Wilma betrokken bij de Stichting Viering Nationale
Feestdagen en het 4 Mei-comité. Vanaf oktober/november
wordt vergaderd en aan de hand van het draaiboek worden
de diverse activiteiten voorbereid. “Naast het organiseren
van Koninginnedag en 5 mei zijn dat vooral de jaarlijkse stille tocht na de dienst in de Protestantse
kerk en ’s morgens de herdenking bij het
Joods monument. Eens in de vijf jaar
gaan wij ook naar het Verzetsplein
en de begraafplaats; naar het graf
van de onbekende soldaat en
een aantal verzetsstrijders. Wij
willen vooral graag kinderen
hierbij betrekken”, geeft zij vol
overtuiging aan.

Wilma:“Na het Coornhert Lyceum heb ik vier jaar op Schiphol
gewerkt bij een autoverhuurbedrijf en het is bijzonder dat
ik nog steeds dik bevriend ben met mijn toenmalige cheffin. Het was een heel leuke, maar drukke baan, want het
kwam regelmatig voor dat ik bijvoorbeeld een auto moest
afleveren in Maastricht of in Groningen en dan met
een binnenlandse vlucht naar Amsterdam terugkwam. Toch ben ik daar vertokken en
in de volgende baan zat ik als vertegenwoordigster van Philips Morris/
Marlboro heel veel langs de weg.
Via een cosmeticagroothandel
kwam ik uiteindelijk in dienst
bij de elektrotechnische
groothandel van mijn vader in Nieuw Vennep, waar
mijn zus Margriet al werkte.
Inmiddels is dat al 26 jaar geSinds enige tijd werkt Wilma,
leden en wij werken daar nog
naast haar baan in Nieuw
steeds samen!” Vanaf haar 15e
Vennep, ook een aantal uren
woonde zij met haar ouders in
bij Pluspunt en de Boomhut
het bijzonder gezellige huis in de
(‘mooiste organisatie van
Prof. Zeemanstraat. Met haar uit
Zandvoort’). “Ik vind het geweldig
Bennebroek afkomstige man René,
om het verschil tussen techniek, comdie zij in 1984 in een kroeg in Heemstede
mercie en welzijn te ervaren.” Samen
er
Wilma
ontmoette, woont zij daar nog steeds, na
met René gaat zij graag uit eten of maakt
Schrama-Beld
eerdere huizen op De Schelp en het Friedhoffplein.
gezellige stedentripjes. Dat laatste gebeurt ook
Zoon Hein (22) is samen met vriendin Wendy Jacobs recent regelmatig met een groepje oude vriendinnen en natuurverhuisd, maar moest helaas zijn geliefde piano nog ach- lijk wordt er regelmatig iets met zoon en schoondochter
terlaten. Muziek loopt sowieso als een rode draad door de georganiseerd.
familie. “Mijn vader en ook mijn grootvader speelden al in
een band en er zijn zelfs platen van de ‘Bellini’s’, de naam Tot slot van het bijzonder hartelijke en warme gesprek
van de band, opgenomen. Samen met mijn zus speelde ik spreekt een zeer betrokken dorpsgenote de hoop uit, samen
ook piano en Hein heeft dit eveneens in zijn vingers”, vertelt met man en kinderen, nog heel lang te mogen genieten van
Wilma met veel plezier. In haar jeugd vormde sport ook een alle zaken waar zij haar hart aan heeft verpand. Dat wensen
belangrijk onderdeel van hun leven. Margriet zat zelfs bij de wij haar natuurlijk van ganser harte 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

Tijdelijk tot 10 graden
eind deze week

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

We beleven een merkwaardig verloop van deze winter
tot nu toe. Met name het temperatuurbeeld is in het

oog springend. Tot eind januari was het voortdurend bo-

terzacht en vrijwel vorstarm. Toen volgde de felle koudegolf die kenmerken had van de koudste maand ooit in
Nederland, februari 1956. En vervolgens waren we weer

terug bij af en werd het antiwinterse temperatuurprofiel van voor de koudegolf gewoon weer opgepakt.
Richting het weekend komt
het kwik in een zeer zachte
zuidwestelijke aanvoer zelfs
uit op royaal 10 graden in
onze omgeving. Landelijk zijn
plafonds tot wel 13 graden
haalbaar. Het luistert nauw
welke richting de wind heeft.
Bij een wind die pal zuidwest
blijft halen we de 10 graden
makkelijk, maar met iets
meer westcomponent (vanwege het nu relatief koude
zeewater) valt de temperatuur al iets lager uit in het
gebied tussen Zandvoort en
Haarlem.
Nu is het wellicht verleidelijk
te gaan denken dat de lente
meteen is gearriveerd met
die dubbele temperatuurcijfers, maar de bekende adder
onder het gras laat zich waarschijnlijk begin maart gelden.
De doorgaans trendsettende
modeluitkomsten van het
Amerikaanse weermodel
gaven tot dinsdag opties
aan (eerste en tweede week
maart) met koude noordoostenwinden als gevolg van een
winters hogedrukgebied boven Scandinavië. Deze klassieke ontwikkeling zien we
wel vaker begin maart, zoals
in 2005, toen er bovendien

erg veel sneeuw viel.
Volgende week weten we of
de koude lucht ons inderdaad
gaat bereiken vanaf begin
maart, of dat het huidige
zachte weer gewoon nog
aanhoudt. Ook die kans bestaat namelijk nog.
Voorlopig dus duidelijk te
mild weer met overwegend
veel wolken en periodiek
ook wat regenmomenten in
Zandvoort als oceaanfronten
ons net schampen. Zowel
overdag als in de nacht hebben we veel te hoge temperaturen en dat uiteraard bij een
stevig doorstaande wind uit
zuidwest tot west. Richting
donderdagochtend stond er
nog even een dikke windkracht 7 op de kust.
In de aanloop naar en in het
weekend neemt de regenkans tijdelijk iets af en kan er
een fractie meer zon komen.
Ook wordt het dan rustiger
met relatief minder zachte
nachten.
Meer weerinfo is er via www.
weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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Voorjaarskriebels?

Haal het voorjaar in huis….
Specialist voor al uw bloemwerken.

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
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

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.
.........................................................
Gevraagd,
1x in de 14 dagen: 3 uur
hulp in de huishouding.
Tel. 06-12171630

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)
.........................................................

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
.........................................................
Voor een professionele
en plezierige voet
behandeling,
gespecialiseerd in
de reumatische- en
diabetische voet gaat u naar
Pedicure Carla.
Pro-voet lid. 14 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
.........................................................
Garage te koop
Nummer 217 op de
Schelp. 220V en 380V.
€ 35000,-.
Tel. 06-53836200

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 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.
.........................................................

4 handgebreide truien,
nieuw, mt.40-44 € 8,50 p.st.;
1 dubb. fietstas nw. € 4,50;
4 truien i.st.v.nw.,
mt.38-42, € 2,- p.st.;
1 bijbel 1936: € 5,-;
2 D. pantalons, nw.
mt.38: € 4,50 p.st.;
1 vitrage Br. 3m.
H. 1.70m: € 6,50;
2 pr. led. D. schoenen mt.37,5,
kl. hakje: € 3,50 p.st.
Tel. 5713509
.........................................................

Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Wil je ontdekken hoe leuk
zangles is? Voor iedereen
vanaf 8 jaar, 1 uur € 35.
Kan zowel overdag
als ’s avonds.
06-46332651,
jschekkerman@gmail.com
.........................................................

Beloning € 25,- voor de
vinder van mijn armband
met Swarovski stenen.
Ben er zeer aan gehecht!
Verloren in centrum.
Tel. 06-5164 9349
.........................................................

Tennisclub Zandvoort
heeft weer plaats
voor nieuwe leden.
www.tc-zandvoort.nl.
Zie ook
www.opentennisdagen.nl
.........................................................

Fotografie Cursus
Verbeter hiermee uw
creativiteit, kennis en
technieken. Bij inschrijving
20% korting.
Info: www.rkarper.nl
of 06-51231504
.........................................................

Tea-Licious
“Als u het koud hebt,
zal thee u verwarmen;
Als u het te warm hebt,
zal thee u afkoelen;
Als u depressief bent,
zal thee u opvrolijken;
als u onrustig bent,
zal thee u rustig maken”
– William Gladstone –
.........................................................

Te huur:
goed bereikbare loods
± 100 m2. H: 4m.
Geschikt voor werkplaats/
ambulante handel/ opslag/
etc. Inl. 06-53175104
.........................................................
Lieve Marta, gefeliciteerd
en nog vele gezonde jaren.
Liefs Astrid

Te koop wegens
plaatsgebrek:
professionele zonnebank
merk Beauty Sun. In zeer
goede staat. Voor €185,-.
Info bij Boudoir Zandvoort,
tel. 06-54640714

Iemand in de Spotlights zetten?

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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

Te koop: overdekte
parkeerplaatsen in
centrum Zandvoort.
Hogeweg/ Oranjestraat.
€ 30.000 v.o.n.
Vof Cocarde, tel. 5714165
.........................................................

Eettafel Riviera Mason
stijl, 160x90. Normaal
€ 549 nu voor € 299
Brocante aan de Kust,
Haltestraat 61a.
Open do. t/m za.
Tel. 06-43004411
.........................................................

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl

Tevens door u in te vullen:

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

Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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Uitgesproken!

Interview
De zingende dierenarts in spe

Het Lente gevoel

Hoeveel ambitie kun je hebben op je 11e? Leah Bos tim-

mert behoorlijk aan de weg. Zij is in razendsnel tempo

Is de winter nu echt voorbij? Het was een tijdje ‘echt’ winter! En het was koud. Heel koud! Vele winterliefhebbers
vonden dit heerlijk. Sneeuw, schaatsen en warme erwtensoep. Het echte winterse gevoel!

een bekende Nederlander aan het worden. Deze lieflijke,
zeer beweeglijke jongedame heeft het allemaal, ze kan
zingen, dansen, figureren, model zijn en acteren. Waar

menig kind met moeite de zenuwen weet te bedwingen
tijdens een schooloptreden voor ouders, draait Leah haar
hand niet om voor een landelijk optreden met honderden mensen als publiek.
door Mandy Schoorl

Haar ouderlijk huis is intussen een managementbureau voor
alle aanvragen van optredens van Leah. Waar ze vorig jaar 2e
werd in de zangwedstrijd van het Kunstfestijn in ons dorp, zo
is zij voor november dit jaar opnieuw gevraagd om een grote
rol te vertolken in het Sinterklaastheater van On Air Events.
En naast dat ze deze maand de opnames van de film ‘De lelijke kinderen club’ heeft (waarin zij natuurlijk een mooi kind
speelt), is de kans heel groot dat zij hoge ogen zal scoren bij
VARA’s Noord-Hollandse Provinciale Finale van het Kinderen
voor Kinderen Songfestival op 26 februari 2012 in theater ‘Het
Park’ te Hoorn! De winnaar van deze finale mag op zondag
25 maart 2012 meedoen aan de landelijke finale die op tv
wordt uitgezonden. Maar hoe is ze eigenlijk in deze branche
terecht gekomen?
Leah zong in de buggy al. Mensen uit het dorp noemden haar
toen gekscherend de zangeres, omdat ze altijd aan het zingen
was. Als klein kind zong ze thuis haar eigen teksten, en door

Leah Bos wil niets liever dan dierenarts worden

het zien van de reclame van Kinderen voor Kinderen op tv,
vroeg ze haar moeder op 7-jarige leeftijd om zich daarvoor in
te schrijven. Zij is zo gek op zingen, ze doet dat het liefst de
hele dag, ook in de klas. Ze leert de teksten goed uit haar hoofd
en dan gaat het eigenlijk als vanzelf, legt ze uit. Ze schrijft ook
zelf teksten voor liedjes, die voornamelijk over haar hondje
Jochie gaan. Haar moeder weet boeiend te vertellen hoe Leah
vroeger haar nep podium in de keuken betrad, zich achter de
dichte gordijnen schaarde en wachtte op de aankondiging van
haar moeder om als een ster haar optreden te beginnen. Haar
toneelbloed heeft ze van haar vader, en met wat circusgenen
van verre familie van haar moeder en lol in datgene wat ze
doet, heeft Leah een perfecte mix van doen waar ze goed in is,
doorzettingsvermogen en plezier in het uitvoeren.
Maar wie denkt dat theater/televisie haar gekozen levenspad
is, heeft het mis. Dierenarts, dat is wat Leah het liefst wil worden. Toen ze via een tante ooit achter de schermen van Artis
tussen de leeuwen en de apen heeft gestaan om deze te voederen, en zij gezien heeft wat verzorging kan doen voor zieke
dieren, toen wist ze het zeker: dat is wat ik later worden wil.
Vanuit de krant wensen wij haar enorm veel geluk toe met al.

Natuurlijk ging het over de Elfstedentocht. We hadden het
zo gehoopt dit jaar. Jaha. Dé Elfstedentocht. Het was tenslotte alweer wat jaren geleden. Maar door wat gepruts
aan het ijs hier en daar, en niet te vergeten door de nodige
bureaucratie die erbij kwam kijken, en voila, we hadden
wéér geen Elfstedentocht. Best jammer. Want het is typisch iets Nederlands. Waar we trots op mogen zijn, toch?
Wij, Nederlanders houden van schaatsen. Dat zag je bijvoorbeeld ook terug op de grachten van Amsterdam.
Zwart van de mensen was het daar op het ijs. Ge-wel-dig
om zoveel schaatsende ‘Nederlanders’ te zien op de grachten. De ene schaatswedstrijd na de andere ‘Ice Rave’ werd
georganiseerd. Schaatsen verbindt, zo zie je maar weer.
Het wij gevoel. De bruine kroegen zaten vol en de verhalen waren groot. Zo van: “Ik heb 15 jaar niet geschaatst en
ik kan het nog steeds, nouuuuu”. Ja ja. Schaatsen verleer
je niet, net als fietsen. Of bier tappen. En het geeft ieder
geval veel pret.
Afgelopen week konden we nog even genieten van het
schaatsen, maar dan op tv. In het verre Moskou werden
het WK Schaatsen verreden. Nederland zat massaal voor
de buis en terecht, want de gouden plakken werden binnengehaald door onze landgenoten.
Inmiddels is de ijspret al weer lang en breed voorbij, nadat
de onvermijdelijke dooi zich had ingezet. En eerlijk gezegd
vind ik dat stiekem niet heel erg. Want ik hou van de zomer.
Dan hou ik van Zandvoort. Zandvoort bloeit weer op, de
strandtenten en terrasjes gaan weer
open. En heerlijk veel buiten zijn. Ja. Ik
ben er klaar voor om mijn dikke sokken te verruilen voor mijn teenslippers. Kom maar door met de lente.

Kijk nou eens!

door Maxim Roos

door Maxim roos

Nieuw: Budget-automaat.
In dit geval is het echter onbemand.

Tegeltje
Wees altijd jezelf.
Ieder ander is al bezet.
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Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds weer de
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Heeft u al uw ZandvoortPas 2012 aangevraagd?

Oplossing Breinbreker

x

Oplossing Kakuro
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Bereiding:

Verwarm de oven voor op 180 °C. Laat de suiker in de port smelten in een kleine koekenpan (10 cm Ø). Leg hierin de vijgen. Laat op laag vuur karamelliseren. Rol het deeg uit
en bedek de vijgen hiermee. Prik er gaatjes in om lucht en vocht te laten ontsnappen.
Bak de Tarte tatin 15 minuten in de voorverwarmde oven tot goudbruin. Laat afkoelen
tot lauwwarm en keer de vijgentaart dan om. Verkruimel de geitenkaas erover.

-

50 g bladerdeeg,
50 g geitenkaas.

+

2 verse vijgen,
gehalveerd,

3

2 eetlepels suiker,
2 eetlepels port,

15\11

Benodigdheden:

Ze is behoorlijk groot en heeft dus een huis met de nodige ruimte nodig, een flat komt dan
ook niet in aanmerking als nieuw huis voor Sivan. Bent u een echte liefhebber van dit ras
of bent u gewoon gevallen voor haar lieve 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.

3

Dessert voor 2 personen

4

Tarte tatin met verse vijgen, port en geitenkaas

1

Deze week maar eens een dessert en wat voor een. Een Tarte tatin is een ‘op
zijn kop’ gebakken taart met bladerdeeg die normaal gesproken met peer of appel
wordt gemaakt. Een topper uit de Franse keuken. Wij gaan verse vijgen gebruiken
als fruit. Verse vijgen zijn nu nog te koop, bij de betere groenten speciaalzaak,
tot half april. Het zijn gezondheidsbommetjes dus profiteer er nu nog van.

8

Recept

		

Recept

7

Kook eens anders

Sivan is een Anatolische Herder
van ongeveer 2 jaar jong. Ze is gevonden en ondanks haar chip heeft
haar eigenaar zich nooit gemeld. Nu
wacht ze op een leuke baas die haar
leven een nieuwe wending kan geven. Toen ze binnenkwam was ze erg
mager maar vele lekkere hapjes later
komt ze inmiddels al weer wat aan.
Omdat ze is gevonden is er niet veel
over haar bekend; of ze kan omgaan
met kleine kinderen en katten weten we bijvoorbeeld niet. Ze speelt
erg graag de baas en tegenover andere honden valt ze nogal uit als ze aan de lijn loopt, maar met de juiste aandacht zal dit nog
wel veranderen. Een gehoorzaamheidscursus zou voor haar ideaal zijn. Verder is ze gewoon
een hele lieve hond die graag met iedereen mee gaat om lekker te wandelen.

7 12\15 6

De oplossing staat elders op deze pagina

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.

Pluspunt heeft al jaren de
Plusdienst die allerlei helpende handen biedt en roept
nu de mantelzorgers op hun
verzoekjes bij de Plusdienst
in te dienen. En doet tegelijkertijd een klemmend beroep op Zandvoorters om
zich te melden teneinde als
vrijwilliger deze wensen zo-

Pluspunt hoopt dat u bij het
lezen van dit bericht meteen
besluit uw collega's, vrienden,
clubgenoten of alleen u zelf
te activeren om op 16 maart
aan de slag te gaan. Aan
meldingen worden gaarne
aangenomen op telefoonnummer 5717373 of via het
mailadres info@pluspuntzandvoort.nl. De mantelzorgers en hun hulpvragers zullen u er dankbaar voor zijn.
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7

zoekjes en gezelschap. Vaak
schroomt men echter met die
verzoekjes te komen of weet
men niet waar men daarmee
terecht kan.

		

25

Zandvoort telt veel mantelzorgers. Mensen die de zorg
voor partner, ouder, buur of
vriend op zich hebben genomen. Mensen die hun
eigen vrijheid zien verdwijnen door het sluipende proces dat mantelzorg vaak is.
Uit een onderzoek onder de
Zandvoortse mantelzorgers
is gebleken dat er grote behoefte is aan hulp bij klussen
in en om het huis. En dat andere handen en benen om te
wandelen achter een rolstoel
zeer welkom zijn, evenals be-
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ting Pluspunt doet ook weer mee, dit jaar op 16 maart.
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muleerd om zich in te zetten voor de samenleving. Stich-
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actie NL DOET. Jong en oud Nederland wordt hierbij gesti-
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veel mogelijk te vervullen.
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Veel handen gezocht voor mantelzorgers
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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.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

21

=
=
+ 440 = 483

17

=
43

KAKURO

Zandvoortse Courant • nummer 08 • 23 februari 2012

ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Zelfverzekerd in een slip

Een dagje glibberen bij Slotemakers Antislipschool
Het sneeuwde één dag en meteen was het in Nederland

weer een complete chaos. De trein bood geen soelaas: de
aangepaste dienstregeling van de NS duurde nog voort

toen de dooi allang was ingetreden. Maar ook op de weg

waren er weer de nodige slippartijen, juist toen bij inval-

lende dooi de vorst in de grond zich liet gelden. Hoog tijd
voor een antislipcursus dus!

auto vliegt alle kanten op.
Ik moet terugdenken aan de eerste keer dat ik hier was, een paar
jaar geleden, om een filmpje voor tv op te nemen met financieel
adviseur Jerry Langelaar, die korte tijd directeur van het circuit
was, en presentatrice Evelyn Struik. Jerry zei in dat filmpje tegen
Evelyn dat de belangrijkste overeenkomst tussen beleggen en
slippen is dat je je blik op de horizon, je doel in de verte moet
houden. Kijk je niet verder dan je neus (of die van je auto) lang
is, dan kom je geheid in de problemen. Nu pas ondervind ik aan
den lijve hoe waar dat is, bij slippen althans. Hoe het kan, snap
ik eigenlijk nog steeds niet, maar zo gauw je ergens anders naar
kijkt dan naar het punt in de verte waar je met je auto naar toe
moet, verlies je de controle en tol je in de rondte.

Ondersteboven

Nederlands oudste en bekendste antislipschool, Slotemakers
Antislipschool, wordt in de volksmond vaak ‘de slipschool’ genoemd, maar oprichter en naamgever Rob Slotemaker zei altijd:
“Nee, het is de ANTIslipschool, slippen kunnen de mensen al.”
Terwijl de cursisten ’s ochtends binnendruppelen wordt er koffie en thee geserveerd. De gesprekken draaien rond het thema:
waar kom je vandaan en waarom doe je mee. Een dame uit
Nieuw-Vennep vertelt: “Ik heb de cursus een paar jaar geleden
samen met mijn oudste dochter gedaan, als cadeautje toen ze
haar rijbewijs had gehaald. Nu doe ik hem met mijn jongste
dochter, en ik doe zelf ook weer mee bij wijze van opfrisser.”
“Ik wil het al zolang, maar steeds verdwenen de folders weer
in de papierbak. En nu kreeg ik het cadeau van mijn partner,”
vertelt de 63-jarige Harm uit Medemblik. Als cursusleider Cees
van Dongen ons het klaslokaal binnenroept voor de theorie is
het bijna jammer, zo gezellig is het.

In de problemen

Met veel humor legt Van Dongen de basisprincipes van het
slippen uit. Er worden een paar filmpjes vertoond die het allemaal nog inzichtelijker maken, en dan gaan we de auto’s in.
Ik mag samen met Harm in de auto van Van Dongen. De eerste
praktijkles is: uitwijken. Met 50 kilometer per uur rijd je rechtuit
over de middelste baan van een driebaansweg met een laag
water erop. Er staat een aantal paaltjes die je moet ontwijken,
door naar een andere baan te schieten en dan rechtdoor te
gaan. De eerste keer schuif ik meteen achterstevoren de berm
in en slaat de motor af. Het zag er toch zo simpel uit toen hij
het voordeed. Maar al gauw krijg ik de slag te pakken en dan
is het ook echt leuk.
In de tweede praktijkoefening moeten we rechtuit over een
tweebaansweg, en dan ineens vol op de rempedaal, eerst een
stuk rechtuit, dan uitwijken naar links, de linkerbaan pakken
en daar met je neus recht naar voren tot stilstand komen. Ook
dit kost wel enige oefening om het onder de knie te krijgen; de

De lekkere lunch met uiensoep en kroketten is een typische Rob
Slotemaker-traditie. Van Dongen vertelt: “Dat vond hij gezellig,
hij at altijd mee, zat aan het hoofd van de tafel en had altijd
een goed verhaal. Vaak hetzelfde verhaal, maar als er nieuwe
leerlingen waren, vertelde hij het net zo enthousiast opnieuw.
Het ging vaak over de Rally van Monte Carlo, of over de periode
dat hij straaljagerpiloot was, wat voor rottigheid ze uithaalden
in die tijd.”
Na de lunch volgt de derde praktijkles, een parcours bestaande
uit de rotonde, de hellingproef en de beide banen uit de ochtendoefeningen. Ondertussen kletsen we gedrieën volop over
van alles en nog wat, maar Van Dongen verliest geen seconde
uit het oog wat je doet en mist geen detail. Als je je handen niet
op kwart voor drie hebt, als je niet je ogen op de pylon houdt
die aan het eind van je rijbaan staat, zelfs als je achterin zit en
je wordt wat misselijk, heeft hij dat in de gaten en vraagt of het
nog gaat allemaal.
Tot slot moeten we nog ondersteboven in een auto hangen en
in die onmogelijke positie onszelf uit de gordel bevrijden. Als je
er met je volle gewicht inhangt, krijg je hem niet los, dus moet
je je met je voeten afzetten tegen het dashboard of het plafond.
Dan voel je met je hand langs je gordel naar de sluiting, want als
je lukraak naar een sluiting grijpt en je pakt die van je bijrijder…
Aan het eind van de dag krijgen we een certificaat uitgereikt.
En hoewel iedereen die de cursus doorlopen heeft die krijgt,
ben ik toch zo trots als een pauw. Mij pakken ze niet meer voor
een slippertje! En mocht je al het geleerde over een tijdje weer
glad vergeten zijn: een opfriscursus is bij de prijs inbegrepen!

ONDERTUSSEN IN….
Nieuws uit onze
zuster-kustplaatsen
De gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten,
Landschap Noord-Holland en de provincie Noord-Holland
gaan de kuststreek in de gemeenten Bergen en Zijpe
mooier, veiliger en economisch sterker maken. Maar
liefst 25 projecten worden er uitgevoerd, variërend van
natuuraanleg tot nieuwe wandel- en fietsroutes. Het
Hoogheemraadschap ging sowieso al aan de gang met
het herstel van de veiligheid van de kust, en de diverse
partijen grijpen deze kans aan om ook op het gebied van
recreatie, toerisme, natuur en economie verbeteringsprojecten door te voeren. Er wordt 10,5 miljoen uitgetrokken,
waarvan 8 miljoen van Gedeputeerde Staten van NoordHolland komt. En dat is nog los van het budget voor het
versterken van de kust. +++ Om eens wat projecten te
noemen: bij Petten, Camperduin en Callantsoog komen recreatieve voorzieningen, zoals uitkijkpunten. Het parkeerterrein Kiefteglop wordt vergroot en opnieuw ingericht.
Ook worden strandopgangen aangelegd of aangepast. De
weg van het dorp Petten naar het strand wordt opnieuw
ingericht. Langs de dijk bij Camperduin komen nieuwe
fietsenstallingen en een standplaats voor campers. Bij
Callantsoog in het Botgat komen een nieuw wandelpad
en een nieuwe ruiterroute. De Uitlandse Polder krijgt een
wandelpad. +++ Natuurmonumenten en de provincie
zorgen ervoor dat de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de eeuwenoude Harger- en
Pettemerpolder behouden blijft. De polder krijgt nieuwe
wandelpaden en andere voorzieningen voor recreanten.
Ook de natuurkwaliteit van de Uitlandsepolder, achter het
Zwanenwater wordt verbeterd met het aanbrengen van
meer variatie in de polder. In de Zandpolder bij Callantsoog
gaat Landschap Noord-Holland een natuurlijke overgang
aanleggen tussen de duinen en de binnenduinrand. Het
hele feest gaat in 2013 van start. +++ Overigens zitten ze
in Bergen aan Zee überhaupt niet stil: deze week starten
ze met het verbeteren van de hoofdstrandafgang. De huidige stelconplaten worden vervangen zodat mensen hun
voeten niet meer aan de ijzeren randen kunnen openhalen. Ook wordt de afgang verbreed, en dat wordt gedaan
met… stelconplaten. +++ In Hoek van Holland is ophef
ontstaan over de stadswachten aldaar, omdat ze volgens
veel bewoners te voortvarend te werk gaan. Ze deelden
boetes uit voor het niet hebben van een blauwe kaart
terwijl de parkeerplaats bij Albert Heijn bijna leeg was.
En ze bekeurden fietsers die op de stoep reden “op een
manier die de mensen niet aanstond”. Jan van der Laan,
manager handhaving van Stadstoezicht: “Ik begrijp dat de
handhaving door stadswachten wat los heeft gemaakt.
Zeker in Hoek van Holland, want dat is toch ‘ons kent ons’.
Als we dan optreden, kan dat hard overkomen.” De stadswachten worden ingezet voor alledaagse ergernissen, zoals loslopende honden, verkeerd aangeboden huisvuil, de
opruimplicht hondenpoep, verkeerd parkeren en overlast
gevende jeugd. “Hiermee kunnen we vaak vernielingen en
wildplassen door het uitgaanspubliek voorkomen.” +++
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Tom Hendriks

Vrijwilligers Jutters Mu-ZEE-um kennen een zee van verhalen
Bij binnenkomst ‘ruik’ je de zee. Dat is niet zo vreemd,
want het Zandvoortse Jutters Mu-ZEE-um bevindt zich
aan de rand van de Noordzee. Maar wie in die enorme
verzameling zeebuit terecht komt krijgt via zijn geheugen meteen die specifieke zeelucht in de neus. En die
suggestie zal versterkt worden door de vele verhalen, die
de vrijwilligers van het Mu-ZEE-um in de loop der jaren
hebben verzameld en met graagte vertellen aan de vele
bezoekers.

Hans Sandbergen (rechts) geeft uw verslaggever uitleg over een
gevonden markeringslamp

door Tom Hendriks

Veel bezoekers, jawel. Vorig
jaar maar liefst 26.774.
Schoolklassen, gezinnen,
bedrijven, feestgangers
en andere nieuwsgierigen
brachten tijd door tussen
de gejutte en gekregen
spullen, die in tal blijven
groeien en af en toe een
andere plek krijgen. Want
het Jutters Mu-ZEE-um
blijft in beweging. Zo zijn
de schelpencollecties onlangs op één plek samengebracht, omdat gebleken
is dat schelpen de laatste
tijd om een of andere reden
zeer in de belangstelling
staan. En de vrijwilligers
zijn alert om mee te gaan
met de actualiteit.
Een team van veertien
enthousiaste vrijwilligers
houdt momenteel dit
unieke Mu-ZEE-um draaiende, van wie er zeven de
rondleidingen verzorgen.
Coörd in ator Hans Sand
bergen zou er best nog
wel een paar bij willen
hebben, want soms is het
krap. Zeker in de schoolvakanties, wanneer het ‘Zee
Strand en Jutters Mu-ZEEum’, zoals de officiële naam
20

luidt, elke middag open is.
In mijn zoektocht naar wat
vrijwilligers eigenlijk doen,
besloot ik daarom eens op
bezoek te gaan in gebouw
De Rotonde, waar het MuZEE-um vanaf de oprichting in 2000 gevestigd is.
Helaas is op deze zaterdagmiddag half Nederland op
de schaats en druppelen er
maar een paar bezoekers
binnen. Eén van hen zou
zo als rondleider mee kunnen draaien, zoveel weet hij
te vertellen over getijden,
stromingen, de maan en de
sterren. Helaas woont hij
in Noord-Brabant en dat is
een beetje ver weg. Maar
hij liet weer een beetje kennis achter, zoals wel vaker
gebeurt door bezoekers.
Ook die leermomenten
maken deze vrijetijdsbesteding leuk voor de vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers krijgen een soort opleiding
en lopen eerst een tijdje
mee. Er bestaat wel een
handleiding voor de rondleiding, die een uur duurt.
Maar iedere vrijwilliger
heeft zo zijn eigen verhaal,
zodat niet telkens hetzelf-

de lesje wordt afgedraaid.
Dat maakt het ook spannend voor de rondleiders
zelf, van wie de een meer
kennis heeft over dit en de
ander over dat.
“Veel wetenswaardigheden
halen we van internet af”,
vertelt Hans Sandbergen,
“maar twee van onze
vrijwilligsters, Eveline en
Petra, hebben een goede
relatie met het Naturalis
museum in Leiden. Als we
weer eens een stuk skelet
hebben gevonden, dat we
niet herkennen, gaan zij
ermee naar Leiden waar
precies de herkomst en de
ouderdom kunnen worden vastgesteld. Zo weten
we dat deze paardenkaak
hier, 2000 jaar oud is”. Het
Mu-ZEE-um heeft een hele
collectie botten, ook van
mammoeten. Maar wat
ligt, staat of hangt er niet?
Tot vliegtuig- en raketbrokstukken aan toe. En natuurlijk de flessenpost, die door
de golven wordt bezorgd.
Martin en Bart zijn de
schelpenspecialisten en als
het maar een beetje heeft
gestormd is Martin op het
strand te vinden om naar
nieuwe vondsten te speuren. Enkele andere vrijwilligers jutten eveneens
regelmatig, waardoor de
collectie groeit en groeit.
En ook door kinderen wordt
veel aangebracht, terwijl
bezoekers soms terugkeren
met iets, dat zij nog thuis
hadden liggen en best in
de collectie past. Gelukkig
mocht enkele jaren geleden
van de gemeente de kelder

van de Rotonde erbij worden getrokken, waardoor
de expositieruimte is verdubbeld. Het blijft passen
en meten, maar er is toch
ruimte gevonden voor een
uitbreiding van de piratenhoek, die meer interactief
wordt. De maritieme hoek
moet daarvoor een stukje
opschuiven.
Ook dat soort klusjes wordt
door de vrijwilligers zelf
gedaan, evenals kleine verbouwingen. En veel tijd en
aandacht moet worden
besteed aan de twee met
zeewater gevulde aquaria,
die de trekpleisters van de
collectie vormen. En van
nieuwe vondsten worden
wetenswaardigheden opgezocht om zo een verhaal
aan de collectie toe te
voegen. Kortom, ook als er
weinig bezoekers zijn, is er
altijd wel wat te doen.
De geldmiddelen zijn beperkt. De toegang is gratis,
maar een donatie in de
bus bij de buitendeur is altijd welkom. De gemeente
geeft subsidie in de vorm
van gratis behuizing, gas,
water en licht. En er zijn
enkele sponsors, maar daar
blijft het bij. Donateurs in
de vorm van Vrienden van
het Mu-ZEE-um zouden
daarom zeer welkom zijn.
Maar de komst van enkele
vrijwilligers, die ook willen
deelnemen aan deze avontuurlijke hobby, zou al mooi
zijn. Genoeg opgejut? Kijk
op www.juttersmuseum.nl
voor nader contact. Of ga
gewoon eens langs, om de
zee te “ruiken”.

column door Fenna Kwakernaak, dierenarts
Saartje wordt zo mager
Laatst kwam Saartje
voor controle naar de
praktijk. Ze is al heel

oud en haar baasje
maakte zich zorgen

om haar. Ondanks
dat ze veel at werd

ze steeds magerder.
Ook dronk ze meer

dan voorheen. Na een lichamelijk onderzoek van Saartje
werd besloten om een bloedonderzoek te doen.
Bij veel oudere katten komen bepaalde ziektes voor
die goed te behandelen
zijn. Bij Saartje werd wat
bloed afgenomen vanuit de hals. Bij de meeste
katten lukt dit, in alle rust
en met wat geduld, goed.
Sommige katten laten het
niet toe en krijgen dan een
licht roesje. Uit het bloedonderzoek van Saartje
bleek dat haar schildklier
te snel werkte.
Een te hard werkende
schildklier (hyperthyreoidie) is een vaak voorkomende aandoening bij
oudere katten. Het gaat
hier bijna altijd om een
goedaardige tumor van
schildklierweefsel. Een
overmatige productie
van schildklierhormoon
heeft invloed op verschillende orgaansystemen. De
meest voorkomende zijn
hartproblemen en bloeddrukverhoging.
De meest voorkomende
verschijnselen bij een te
snel werkende schildklier
zijn:
een zeer goede eetlust,
vermageren ondanks goed
eten, veranderd gedrag,
actiever, op andere ligplekjes liggen dan normaal,
luid mauwen, verhoogde
hartslag en bloeddruk, veel
drinken en plassen.
Een schildklier probleem
kan op verschillende manieren worden behandeld.

De meest gekozen manier
is met medicatie. 1 of 2 x
per dag een tabletje. Dit
moet wel levenslang gebeuren en elk half jaar
moet de kat op controle
komen bij de dierenarts
voor controle van het
bloed en indien mogelijk
wordt ook een bloeddruk
meting gedaan.Een andere mogelijkheid is operatief. De vergrote schildklier
kan verwijderd worden.
Natuurlijk moet de conditie van de kat dit wel toelaten. De kans op recidive
is hoog.
De derde mogelijkheid
voor behandeling is met
radioactief jodium. Dit
zorgt ervoor dat de aangetaste schildkliercellen
kapot gemaakt worden.
Dit is verreweg de mooiste
behandeling maar helaas
ook erg duur. Deze behandeling vindt alleen plaats
in zeer gespecialiseerde
klinieken waar een opname van minimaal 5 dagen
noodzakelijk is.
Bij Saartje is gekozen voor
een behandeling met
medicijnen. Elk half jaar
wordt haar bloed gecontroleerd en haar bloeddruk gemeten. Saartje is
een echte oude dame geworden en gelukkig gaat
het erg goed met haar.
Ondanks wat extra controles bij de dierenarts kan zij
nog jarenlang een gezond
en rustig leventje lijden.

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

Gemeentelijke publicatie week 08 - 2012
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.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op
22 februari 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en
op de website via raadsnet.

Vergadering welstandscommissie

Donderdag 1 maart vergadert de welstandscommissie in vergaderruimte 1 van 15:00 uur tot 17:30 uur.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Prinsesseweg t/o nr.16, plaatsen bergbezinkbassin, ingekomen 15 februari 2012, 2012-VV-020.
- Strandafgang Zuiderduin 2, plaatsen container en vervangen
dakzeil, ingekomen 16 februari 2012, 2012-VV-021.
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
Verkeersbesluit Max Planckstraat / Kamerlingh Onnesstraat

In de vergadering van 14 februari 2012 heeft het College van

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het verkeersbesluit voor de Max Planckstraat en Kamerlingh Onnesstraat
vastgesteld.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten:
1. bord C02 op het (oostelijke) kruispunt van de Max Planckstraat met de Kamerlingh Onnesstraat te verwijderen;
2. bord C03 op het (westelijke) kruispunt van de Max Planckstraat met de Kamerlingh Onnesstraat te verwijderen;
3. bord E01 met onderbord OB501(rechts) te plaatsen op de
Kamerlingh Onnesstraat nabij de westelijke aansluiting van
de Max Planckstraat;
4. bord E01 met onderbord OB501(links) te plaatsen op de
Kamerlingh Onnesstraat nabij de oostelijke aansluiting van
de Max Planckstraat;
5. bord E01 te plaatsen op de Kamerlingh Onnesstraat tegenover de westelijke aansluiting van de Max Planckstraat;
6. bord E01 te plaatsen op de Kamerlingh Onnesstraat tegenover de oostelijke aansluiting van de Max Planckstraat;

Omgevingsvergunning

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).

Bentveld:
- Bramenlaan 2, plaatsen kleine perscontainer met deuren
in de afscherming, verzonden 14 februari 2012, 2011-VV-199.

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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Herman Heijermansweg 8, uitbreiden woning, verzonden
15 februari 2012, 2011-VV-203.

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

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.

21

Just Bounce is een rage aan het worden
Er zijn ontelbaar veel methoden om fit te blijven. Maar volgens de moderne wetenschap

is een methode die speelser en leuker is, effectiever en makkelijker dan iedere andere.
Dit is het eenvoudige ‘Just Bounce’ trainingsconcept op een zeer speciale minitrampoline
op basis van bungee elastieken in plaats van metalen veren. Deze trampoline heeft een
positieve uitwerking op de rug en gewrichten en speelt een grote rol bij het verbranden
van overtollig lichaamsvet.

Remy doceert op de minitrampoline

Het trainingsconcept Just
Bounce is ontwikkeld door
onze plaatsgenoot Remy
Draaijer in samenwerking
met de Duitse fabrikant
van de Bellicon minitrampoline. Het concept bestaat
uit coördinatie-, balans-, (interval) conditie-, free style,
ontspannings-, stretch- en
krachtoefeningen uitgevoerd op ritmische muziek
gedoceerd door Just Bounce
trainers.

Het idee is ontstaan vanuit
Draaijers personal training.
Een jonge dame vroeg of hij
ook Just Bounce les aan een
groepje wilde geven. Hij zag
dit als een nieuwe uitdaging en investeerde in extra
mini trampolines. Vorig jaar
voorjaar startte hij de Just
Bounce lessen bij strandpaviljoen Storm en na de zomer
is Just Bounce neergestreken bij strandpaviljoen Club
Nautique. Hier wordt in de

winter op dinsdagavond om
19.00 uur en zaterdagochtend om 10.00 uur binnen
les gegeven.
Inmiddels heeft Draaijer, in
samenwerking met de fabrikant van de trampoline, het
Just Bounce concept geïntroduceerd bij het ultramoderne health centrum Special
Sports in Amstelveen. Vanaf
1 maart gaat Special Sports
het concept als eerste cen-

trum in Nederland aanbieden aan haar klanten. De
gecertificeerde Just Bounce
trainers geven de lessen bij
fitness- en healthcentra met
een licentie. Deze zijn te vinden op www.justbounce.eu.
Dat social media het medium
van deze tijd is blijkt uit de
plotselinge interesse van een
grote fitnessketen uit de VS
voor het Just Bounce concept,
naar aanleiding van een You
Tube filmpje.
Buiten de groepslessen zijn
de minitrampolines ook heel
geschikt voor thuisgebruik,
voor jong en oud. Voor ouderen uitermate geschikt om
meer coördinatie, balans en
een betere conditie te krijgen
op een gemakkelijke en plezierige manier. Er zijn, indien
nodig, speciale steunen te
verkrijgen die aan de trampoline bevestigd kunnen worden om je aan vast te houden.
In de nieuwe Just Bounce
showroom in de Haltestraat
63, kunt u zich laten voorlichten over de minitrampoline
en eventueel een aanschaffen. Voor meer informatie:
Remy Draaijer, tel. 5731835 of
06-54323689.

biljart
Team van Oomstee 1 verliest nipt in Haarlem
Afgelopen donderdag ontving Oomstee 1 de Haarlemse
driebanders van Yverda. Een nipt verlies van 10-11 was het

eindresultaat, ondanks twee gedegen overwinningen van
Jeroen v.d. Bos. In 10 en 14 beurten scoorde hij zijn acht verplichte caramboles.

Dick Pronk
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Ronduit sensationeel was
de supersnelle overwinning
van Dick Pronk (11) op Pierre
de Meijer in de tweede partij. In slechts drie beurten
wist hij zijn tegenstander
royaal weg te spelen. Met
een prachtige serie van acht
(!) in de tweede beurt en
een laatste punt in de derde
beurt sloot hij de partij verrassend snel af.
Vorige week woensdag had
Oomstee 2, op bezoek bij
Barbiertje in Haarlem, het
zwaar. Toch wist het team
de koploper in de poule met
10-9 nipt te verslaan. Louis
v.d. Mije scoorde 4 punten,
Ton Ariesen noteerde net

als Willem van Esveld er 3.
Met nog een wedstrijd in
te halen, staan ze op een
prachtige tweede plaats in
de poule waarmee vrij zeker een plaats in de nacompetitie, waarvoor de beste
vier in aanmerking komen,
is veilig gesteld.
Het 3e Oomstee-team
met Dick van Dam, Frits
Minnebo en Hettie Wisker
speelde vorige week tegen Bremmetje 4 een uitstekende partij. Het op
de vierde plaats staande
Heemsteedse team kon
deze keer met 9-9 niet van
de Zandvoortse driebandenspelers winnen.

circuit run
Mannen en vrouwen gaan
de strijd met elkaar aan
Op zondag 25 maart is het Circuit Park Zandvoort, voorafgaand aan de start van de hoofdafstand van 12 km, het

terrein van een heuse battle of the sexes. Mannen en vrou-

wen gaan de strijd met elkaar aan tijdens de Ladies en
Men’s Circuit Run 5 km.

Ladies run over 5 km

Zij starten vlak na elkaar
vanuit de Pitsstraat, waarna er 5 kilometer wordt
afgelegd over het heuvelachtige en onvoorspelbare
racecircuit. De finish is voor
de eretribune, waar normaal
de snelle bolides worden afgevlagd.
Meer dan 1.100 vrouwen
maakten vorig jaar kennis
met het uitdagende parcours van de Ladies Circuit
Run 5 km. Zij lieten de mannen, met ruim 500 deelnemers aan de Men’s Circuit
Run 5 km, hiermee nog flink
achter zich. De Ladies Circuit
Run is al vanaf de eerste editie van de Zandvoort Circuit
Run een succesvol onderdeel op het programma. De
Men’s Circuit Run 5 km is in
2009 aan het evenement
toegevoegd; een eigen looponderdeel voor mannen,
uniek in Nederland!
Er wordt begonnen met een
gezamenlijke warming-up
onder leiding van ervaren
instructeurs van Kenamju
Zandvoort, waarna de vrouwen direct van start kunnen gaan. De battle Ladies
vs Men krijgt op zondag 25
maart een vervolg. Tijdens

de laatste editie in 2011 waren de mannen gemiddeld
3.33 minuten sneller dan de
vrouwen. Dit verschil wordt
als uitgangspunt voor de
battle genomen en mogen
de deelnemende vrouwen
als het ware van hun eindtijd aftrekken om het winnende klassement te bepalen. Lopen de vrouwen
dus een tijd die minder dan
3.33 minuten afwijkt van de
mannen, dan gaan zij met
de winst aan de haal. Is het
andersom, en is het verschil
groter, winnen de mannen
de battle!
De vrouwen gaan als eerste
van start om 11.30 uur bij de
Ladies Circuit Run 5 km. De
mannen mogen daarna ‘op
jacht’ gaan naar de vrouwen. Zij starten om 12.00
uur bij de Men’s Circuit Run.
Naast deze spannende battle staat er ook een Business
Run 5 km speciaal voor bedrijven op het programma
en kan men inschrijven voor
diverse 12 km onderdelen.
Inschrijven is tot en met 11
maart mogelijk op www.
rwcircuitrun.nl.
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basketbal

badminton

Opnieuw ruime overwinning Lions
De heren van The Lions hebben, ondanks het gemis van vier
basisspelers, met ruime cijfers van Alkmaar Guardians gewonnen. In de Korver Sporthal werd het zaterdag 75-54 na
een 35-19 ruststand.

Mike Kroder is één van de steunpilaren

Het team moest het stellen
zonder de geblesseerden Ron
v.d. Meij (voet) en Alain Kroese
(vinger) en de zieken Philip
Prins en speler/coach Dave
Kroder. Dat maakte de weg
vrij voor een drietal junioren
om te laten zien dat zij eraan
komen. Vooral Jaap v.d. Meij
en Duco Boukes werden door

interim coach Mike Kroder getest, maar ook Elias El Bakkali,
die wat minder speeltijd kreeg,
kon tevreden zijn met zijn optreden.
Lions nam vanaf het begin het
voortouw en speelde degelijk
basketbal, met een accent op
de verdediging waardoor vaak

een fastbreak gelopen kon
worden. En onder de borden
heerste Niels Crabbendam
op zeer overtuigende wijze.
Hoewel hij in de eerste helft
slechts 4 punten maakte, was
de tweede helft voor hem. Hij
kwam voor de vierde wedstrijd
op rij dik boven de twintig
punten: 25 in dit geval.
Na bij rust ruim voorgestaan
te hebben kregen de junioren wat meer tijd en bleef
de afstand geconsolideerd,
mede door de scoringsdrift
van Crabbendam uiteraard.
Hij en Kroder, ook goed voor
25 punten, zijn voor elkaar
gemaakt. De slimme en zeer
ervaren Kroder weet steeds op
schitterende wijze zijn lange
ploegmaat te vinden.
“Alkmaar staat vijfde op de
ranglijst en heeft als enige
van koploper Akrides kunnen winnen dit competitiejaar. Onze uitwedstrijd tegen
Alkmaar wonnen wij pas na

een verlenging. Vooraf leek
dit dus wel eens een zware
pot te kunnen worden. Dat
de ballen het eerste kwart
niet vielen veroorzaakte geen
paniek en we bleven met vertrouwen rustig doorspelen.
Met 5 punten achterstand gingen we het tweede kwart in.
Daarin vielen ze wel, het werd
zelfs een monsterscore in dit
kwart dat we met 25-4 wonnen. Doordat wij in het vierde
kwart niet van de wijs raakten
door het Alkmaarse offensief,
konden wij de partij rustig uitspelen en uiteindelijk een 7554 overwinning binnenhalen!”,
herinnert aanvoerder Robert
ten Pierik zich.
Topscores Lions: Niels Crab
bendam en Mike Kroder ieder
25 en Robert ten Pierik 11 punten. De Zandvoortse basketballers spelen nu niet eerder
dan vrijdag 16 maart uit tegen de koploper Akrides 3. Die
wedstrijd in Sporthal Oost in
IJmuiden begint om 21.00 uur

autosport
Rally-evenement op Circuit Park Zandvoort
Komende zaterdag, 25 februari, zal op Circuit Park Zandvoort de tweede editie van de Circuit Short-Rally plaats

vinden. Het gratis toegankelijke rally-evenement op ons

duinencircuit vormt opnieuw het toneel van de openingsmanche voor het Nederlands Short-Rally Kampioenschap
met de daaraan gebonden spectaculaire beelden.

De winnaar van vorig jaar | Foto: Archief Chris Schotanus

De Circuit Short-Rally was
in 2011 een nieuw evenement op de racekalender
van Circuit Park Zandvoort.
Bij de geslaagde eerste editie

stonden ruim dertig equipes
aan de start, met als uiteindelijke winnaars Coen Vink
en Lisette Bakker met de
fraaie Subaru Impreza.

Nieuwe route

Samen met de Stichting
Auto Sportief heeft de organisatie ook ditmaal een
rallyparcours uitgezet op
het evenemententerrein
van Circuit Park Zandvoort.
Het totale traject voor de
Circuit Short-Rally kent een
lengte van ongeveer 55 kilometer, waarvan ruim vijftig
kilometer als klassementsproef zal meetellen. Naast
een vernieuwde route op de
Heineken Paddock, maakt
ook een groot deel van het
bestaande circuittraject
deel uit van de proeven.
Beroemde bochten als de
Tarzanbocht, Scheivlak en
de Arie Luyendijkbocht zullen in de ‘pace-notes’ zijn
opgenomen. Tevens heeft
de organisatie een aantal
nieuwe onverharde routes,
die naast de baan verreden

zullen worden, op het menu
staan voor de tweede Circuit
Short-Rally.

Zes uitdagingen

Alle etappes worden komende zaterdag verreden. In totaal staan zes proeven geprogrammeerd, waarbij ook een
aantal service-momenten in
het programma zijn opgenomen. Zaterdagochtend is er
voor de deelnemers gelegenheid om de rallyproeven op
gepaste snelheid te verkennen.

Gratis toegang

De toegang tot de Circuit
Short-Rally is gratis: duinen,
hoofdtribune en paddock
zijn dus vrij toegankelijk.
Ook het Service Park op de
Tango Paddock is gratis te
bezoeken. Meer informatie
op www.circuitshortrally.nl.

Prachtige prestatie
Imke van der Aar

Imke van der Aar heeft met het Nederlands jeugdteam U15
deelgenomen aan het 8 Nations toernooi 2012. Dit toernooi
geldt voor deze leeftijdsgroep ook als het Europese Jeugdkampioenschappen. Het werd dit jaar gespeeld in Berlijn en
duurde van 16 tot en met 19 februari.

Imke van der Aar

Aan dit toernooi doen de
sterkste landen van Europa
mee: Belg ië, Denemarken,
Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Nederland, Zweden en Zwits
erland. Al jaren geldt Dene
marken als de grote favoriet.
In het landenteam toernooi
is Nederland helaas als 7de
geëindigd. Winst was er alleen tegen Zwitserland. Imke
heeft in de landenwedstrijden steeds als kopvrouw van
Nederland de singel en de
mix voor haar rekening genomen (en een keer de 1e dubbel). Vooral in de mix heeft
ze prima resultaten laten
zien. In het landentoernooi
is zij samen met Luuk van
Renswouw ongeslagen ge-

bleven, ook tegen den latere
nummer 1 Denemarken. Dat
werd als een grote prestatie
gezien. Mede door deze resultaten is het koppel in het
individuele toernooi als geplaatst koppel neergezet wat
op zich echt knap is met kanjers uit vooral Denemarken
en Engeland. Imke en Luuk
hadden en een geweldige
prestatie neergezet en verloren alleen in de finale van de
1e geplaatste Denen. Kortom
met een bronzen medaille en
beker werd zondag de terugreis ingezet. Mooie prestatie
en volgend jaar, in Zweden,
mag ons plaatsgenootje nog
een jaar in deze categorie spelen. Wellicht zit er een mooie
titel in het verschiet.
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Installatiebedrijf Ton Bakker
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Le Grand Prix
MMX Italiaans Restaurant
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Dorpsgenoot met passie voor de KNRM
In 1996 is dorpsgenoot Jan Willem van den Bout van Heemstede ‘op’ Zandvoort komen wonen. En dat bevalt hem
prima, samen met zijn vrouw Bibi en twee zoons Joshua
en David woont hij in Oud Noord. Dat is niet de reden
voor het interview want menigeen woont met volle
tevredenheid in de badplaats. Nee, Jan Willem heeft een
geweldige hobby of noem het meer een passie: hij is
schipper bij de KNRM.

het reddingstation Zandvoort beschikt over een grote groep
van 30 bemanningsleden. In principe zijn ook vrouwen, als
ze in het team passen, welkom. De maandagavond is de
vaste clubavond waar tijd besteed wordt aan onderhoud,
instructies en theorie. Eén keer per veertien dagen wordt er
op zaterdagochtend op zee geoefend, ongeacht het weer.
Ook ’s nachts zijn er oefeningen want dat kan natuurlijk
ook voorkomen dat je ‘opgepiept’ wordt. “Zelfs tijdens een
barbecue is het gebeurd dat Jan Willem opeens weg moest”,
vertelt zijn vrouw lachend. “Redder bij de KNRM ben je met je
hele team van het station, dat ben je niet in je eentje. Daarbij
maakt het thuisfront bovendien deel van uit, want zonder
hun steun, toewijding en begrip houd je het niet vol. Daarom
ben ik trots op iedere redder van het station én hun familie”,
benadrukt Jan Willem de motivatie van iedereen om 24 uur
per dag, 7 dagen in de week bij een alarm in actie te komen.

Hoewel Jan Willem geen maritiem verleden heeft, is hij bij
toeval bij deze vrijwilligersorganisatie terecht gekomen door
zijn buurman Marcel Sol. “Gewoon even mee gaan resul
teerde in een leuke vrijetijdsbesteding waar je ook nog de
medemens mee dient. Per 23 juli 2001 ben ik als opstapper
aan de bemanningsploeg van de reddingboot toe
gevoegd. Drie jaar later, in 2004, werd ik be
Goede samenwerking
noemd als plaatsvervangend schipper
Momenteel is de motorboot Annie
en sinds 1 oktober 2006 ben ik eerste
Poulisse voor 2 maanden in revisie
schipper”, vertelt hij bescheiden.
en staat er een reserveboot uit
Tijdens de KNRM nieuwjaarsre
IJmuiden in het Zandvoortse bo
ceptie 2012 ontving Jan Willem
tenhuis. Het botenhuis is in 1953
voor zijn 10-jarige inzet bij
aan de Thorbeckestraat ge
reddingsboot Annie Poulisse
bouwd en is toe aan een gro
de vrijwilligersmedaille voor
ter en moderner onderkomen.
Openbare Orde en Veiligheid.
Helaas kan dat nog jaren du
Ook Arie Vermaat en Hans
ren omdat de nieuwbouw
Sprenkeling ontvingen deze
gekoppeld is aan de plannen
onderscheiding voor hun 15van de Middenboulevard. Het
en 35-jarige inzet bij de KNRM.
zal moeilijk worden om een
Plaatsvervangend schipper Dick
goede plaats te vinden, immers
Draijer ontving toen voor zijn
de boot moet binnen 15 minuten
25-jarige inzet de bronzen draag
in zee kunnen liggen en de strand
medaille van de KNRM. “Had je vroe
afgang moet breed genoeg zijn voor
ger als bemanning veel kracht nodig
het rijdend reddingmateriaal. “Er is een
Ja n W
om de houten reddingboot te roeien, tegen
goede wisselwerking met de Zandvoortse
illem van den Bout
woordig gaat het meer om de techniek. Natuurlijk
Reddingbrigade (ZRB) en de brandweer. Het doel is
moet je een goede conditie hebben en je moet werkzaam zijn om met elkaar efficiënt te werken”, zegt Jan Willem. Tot aan
in Zandvoort”, legt Jan Willem uit. Dat laatste is niet meer zijn 55e jaar kan hij zijn passie nog beoefenen, daarna staat
bij hem van toepassing. Hij werkt nu al weer twee jaar bij misschien zijn oudste zoon te trappelen om het schippers
de gemeente Noordwijk waar hij ook als plaatsvervangend stokje over te nemen. “In ieder geval heeft hij meer zwem
schipper kan mee varen als er een SOS-bericht binnen komt. brevetten dan ik. Hij is jeugdlid bij de ZRB dus wie weet?”
Zandvoort mag en kan trots zijn op ‘zijn’ vrijwilligers van de
Altijd paraat
KNRM die als één van de oudste reddingstations, opgericht
Alle bemanningsleden zijn vrijwilliger. In de praktijk bete op 11 november 1824, al jaren zorgt dat de zee veilig kan wor
kent dit dat niet altijd iedereen paraat kan zijn. Vandaar dat den bevaren.

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)

Donderdag mild en daarna
maartkilte
Zachte, van origine subtropische luchtmassa’s worden
nog eventjes aangevoerd voordat maart een duidelijk
killere fase in gaat. Op donderdag kan het kwik zelfs een

avontuurtje wagen tot in de dubbele cijfers als zo’n golf
met milde lucht onze omgeving bereikt. Plafonds tot 12
graden zijn te realiseren in Zandvoort.
Veel zon is trouwens niet
te verwachten de komende
dagen met een zuidweste
lijke stroming. Tamelijk veel
vocht vanaf zee wordt dan
opgepikt en dat geeft een
overwegend bewolkt beeld.
De kern van het hogedruk
gebied lag tot donderdag
net ten zuidwesten van
ons. Waarschijnlijk is de spil
momenteel juist ten oosten
van ons aangekomen. Wie
weet pakt het weer iets
fleuriger en zachter uit dan
net gezegd?
Vanaf het eerste maart
weekend lijkt het weer wat
kouder (minder zacht) te
worden in een vrij noor
delijke of noordoostelijke
stroming. In de loop van het
weekend (zondag) en ook in
de nieuwe week neemt de
neerslagkans weer toe.
De kans op een te koude
reeks eerste tien dagen van
maart is veel groter dan
een serie met lenteachtige
verwendagen. De allerkoud
ste lucht komt trouwens
tot bij Denemarken vol
gende week, maar bereikt
ons waarschijnlijk (net)
niet. Het noordoosten van
Europa krijgt te maken

met een flink koude peri
ode en overdag vriest het
in die gebieden dan ook.
Depressieperikelen vanaf
de IJslandse kant proberen
met hun frontale aanhang
het Noordzeegebied te be
reiken, maar worden deels
tegengehouden door het
hogedrukgebied dat zich
boven Scandinavië for
meert. Die confrontatie lijkt
in de buurt van Nederland
te zullen gescheiden en
zulks kan uitdraaien op
(winterse) neerslag, vooral
richting 5-6 maart.
Diegenen die de lente al
in de bol hebben moeten
nog flink wat geduld heb
ben dus. De maand maart
is een typische overgangs
maand waarin het nog
stevig kan winteren (neem
het jaar 2005 met bijna
25 centimeter sneeuw te
Zandvoort-Noord), maar
ook al tot bijna zomers weer
kan komen. Een vrij warme
fase doet zich vaak voor
rond half maart.
De maandprognose maart
is er op donderdag 1 en vrij
dag 2 maart via de weerpri
meurlijn (0900-1234554)
weerman Marc Putto
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5

4

5

Zon

20%

45%
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35%

Neerslag

20%

15%

20%

75%

wzw. 3

ono. 3-4

z. 3

zzw. 3-4

Weer
Temperatuur

Wind

15

30 11\17

Speciaal voor iedereen die wel eens wat anders
wil presenteren op een feestje dan die eeuwige
kaasblokjes met worst en olijven is Hapas
geschreven. In meer dan 50 recepten wordt met
Hollandse ingrediënten bewezen dat je voor
mooie en originele hapjes geen keukenprins(es)
hoeft te zijn. Met makkelijk verkrijgbare
ingrediënten maakt u in een handomdraai
onweerstaanbare dips, smeersels, prikkers,
‘eenhappers’, minibroodjes en andere hapjes.
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Oplossing Breinbreker

58

Oplossing Kakuro
6

Heeft u al uw ZandvoortPas 2012 aangevraagd?

Leg 9 plakjes bladerdeeg in 3 rijen naast elkaar
op de met bakpapier beklede bakplaat. Laat ze
ontdooien. Pel de uien en snijd ze niet te dun in
hele of halve ringen. Verhit de boter in een pan
met dikke bodem. Bak de uienringen hierin op
laag vuur in 25-30 minuten zoetig, zacht en gla
zig. Schep tussentijds regelmatig om, laat de ui
niet bruin worden. Meng er 1 eetlepel tijm, wat
zout en royaal peper door. Verwarm intussen de
oven voor op 210 °C. Druk uienmengsel erover.
Schuif de bakplaat in het midden van de oven.
Bak de plaattaart in 25-30 minuten krokant en
goudbruin. Serveer heet of lauwwarm, in blokken
gesneden en bestrooid met de rest van de tijm.
Variatietip: Puur al erg lekker, maar u kunt de ui
entaart ook nog aankleden met reepjes ham of
spek. Of verkruimel er als de taart iets is afge
koeld geitenkaas of blauw geaderde kaas boven.

7

Storm is op zoek naar een huis waar hij
lekker zijn gang kan gaan en waar hij naar
buiten kan, waar hij wel aandacht genoeg
krijgt maar op zijn voorwaarden. Bent
u de baas die hem in zijn waarde wil
laten en hem een goed leven 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.dierente
huiskennemerland.nl.

1

het kattenluik naar buiten gaat om de buitenwereld te verkennen. Hij is wat wisselend
naar andere katten, soms vriendelijk en soms erg dominant. Hij is graag onder de mensen
en vindt aandacht tot op zeker hoogte leuk, maar kan soms ook wat onberekenbaar zijn.
Aaien en knuffelen vindt hij best maar hij is dat wel snel zat, als je dan niet snel genoeg
stopt geeft hij een mep. Hem optillen is helemaal niet aan te raden,
dat vindt hij echt verschrikkelijk.

3

Storm is een gezellige en speelse rode kater van ongeveer 5 jaar jong die graag door

Bereidingswijze:

1 pakje bladerdeeg,
4 grote, zoete uien,
50 gram roomboter,
2 eetlepels verse
tijmblaadjes,
125 ml crème Fraîche,

5

Dier van de Week

Benodigdheden:
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Uienplaattaart Voor 8 personen
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Auteurs: Ingrid van Koppenhagen & Yolanda van der Jagt.
Hardcover, 144 pagina's, uitgeverij De Boekenmakers.
ISBN 9789077740620
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Hapas:
tapas met een Hollandse twist
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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.

e
r
B

KOOKBOEK

7

10 28\11

11
		

11

=

			

=
44

30

11

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
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Uitgesproken!

Interview

Liefde voor de liefde

Kinddiscriminatie

De wereld draait om de liefde. En veel mensen zullen het

beamen als er gezegd wordt dat de liefde het mooiste in

Waarom heet het dierenasiel geen dierenasiel meer, maar
dierentehuis? Omdat er ook dieren op aanvraag opgevangen
kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes.
Denk je heerlijk te kunnen genieten op een camping in
Frankrijk, wordt het beestje niet toegelaten. Waarom
eigenlijk niet? Vanwege de poepproductie? Geluidsoverlast
door het blaffen? Is een hond hebben nog wel leuk?

het leven is. Maar als de dag komt dat de liefde tussen

twee mensen bezegeld wordt door het huwelijk, dan kan
daar ook een hoop stress uit voortvloeien. Kwesties als
geld, wensen en verwachtingen kruisen elkaar voortdurend en voor je het weet is de hele regie weg die zo no-

dig is om er de mooiste dag van het leven van te maken.
Maar wees gerust, de hulptroepen zijn inmiddels ook in
Zandvoort gearriveerd.
door Maxim Roos

Angela van Lienen

Angela van Lienen staat aan het hoofd van deze hulptroepen.
Sinds vorig jaar is zij, na het volgen van een volledige oplei
ding, weddingplanner. Liefde vindt Angela een hele mooie
emotie en daar wilde ze wat mee gaan doen. Naast een full
time directeursfunctie is zij iets voor zichzelf begonnen en
dat wilde ze per se in de liefde doen. Inmiddels is zij beëdigd
trouwambtenaar en nu dus ook weddingplanner. Alles neemt
zij uit handen als het gaat om de bruiloft. Catering, bachelor
party, rehearsal dinners, bridal shower en het voltrekken van
het huwelijk, alles kan en wil zij regelen. Het enige dat het
bruidspaar nog moet doen is “ja” zeggen en genieten van hun
dag. Kijk maar eens op haar website: www.liwp.nl.
Haar uiteindelijke droom is om hier voltijd mee bezig te zijn
en meerdere weddingplanners in dienst te hebben. Dat is
op dit moment nog ver weg maar Angela is vastberaden en
fantaseert stiekem zelfs naar uitbreiding van haar bedrijf naar
Engeland. Het is nog vrij nieuw voor Nederlandse begrippen

terwijl het in ons overzeese buurland al heel gebruikelijk is
om een weddingplanner in de arm te nemen. Maar zover is
het nog lang niet. Ondertussen is Angela nog druk bezig met
haar eigen leven en het leven in Zandvoort.

Women in Business

Ze vindt het namelijk ook belangrijk dat de vele ondernemers
die ons dorp kent, ook een keer hun krachten gaan bundelen.
Waarom gebruik maken van diensten en bedrijven buiten
Zandvoort als er een goed bedrijf in de buurt te vinden is?
Zo is zij initiator van Women in Business. Deze delegatie van
dames die allemaal een eigen bedrijf hebben is er voor elkaar.
Inmiddels zijn er al 37 dames bij deze organisatie aangeslo
ten en houden ze meerdere malen per jaar bijeenkomsten
om naar elkaar te luisteren, ideeën uit te wisselen en elkaar
te helpen. Het is een zeer druk en hectisch leven voor deze
35-jarige dokter ‘Love’. Maar wat geeft nou meer energie dan
de liefde voor de liefde?

Kijk nou eens!

Ik grapte naar manlief dat ik er niet eens zo heel raar
van zou staan te kijken als in de toekomst ook kinderen
geweigerd gaan worden in verband met geluidshinder.
Direct vertelde hij over een item bij radiozender Q Music
waarin verteld werd dat kinderen onder de zes jaar niet
meer toegelaten worden in een bepaald restaurant. De
vraag die de radiopresentatoren bezighield was: mag dat?
Interessant. Wellicht een vreemde vergelijking, maar
honden worden te pas en te onpas geweigerd, ook al
zouden zij rustig onder tafel gaan liggen (even afgezien
van de hygiëne regels). Maar er is een restaurant, ik ga uit
van een wat chiquer etablissement, die kinderen onder de
zes jaar weert. De uitleg van de restauranthouder: “Voor
ouders is hun kind vaak het middelpunt, en die gaan daar
helemaal in op, echter er komen ook mensen die niet zo
van kinderen gediend zijn. En dan gaat het met name om
de drukte en de luidruchtigheid die sommige kinderen
meebrengen, niet om het kind zijn zelf. Ouders grijpen
tegenwoordig minder snel in en laten meer toe, wat door
omstanders als minder prettig ervaren wordt.”
Ik ben gek op kinderen, ik werk met ze, maar er zit iets in.
Denk je eens in: twee zakenpartners proberen een goed
gesprek op gang te houden aan tafel in dat betreffende
restaurant, maar worden constant onderbroken door
het geschreeuw en gejengel van een kind. Zij ontvluchtten kantoor en komen daar in neutraliteit voor redelijke
rust waarin ze trachten ongestoord
te kunnen werken. Wanneer is er
eigenlijk sprake van discriminatie
in zo’n situatie? En is het bizar of
terecht dat we ons moeten buigen
over deze hamvraag?

door Ramona Jonkhout

door Ramona Jonkhout

Duizend woorden zeggen minder
dan dit beeld van geëerde liefde.

Tegeltje
‘Je moet eerst leren lopen,
voordat je kunt rennen.’
(Anoniem)
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

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

Actie vanaf

donderdag 1 maart
t/m zondag 4 maart





Pompoenkorn € 1,35
Croissant € 0,75
Broodje van de week:
broodje roomkaas € 2,95
Kopje koffie met appelpunt € 2,95
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
inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

De Zandvoortsche Hockeyclub
is enorm trots op de
(districts) zaalkampioenschappen
van MD1, MC2 en MA1.
We feliciteren alle speelsters, trainers, supporters

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

en begeleiders van de kampioensteams.

Samen volgend jaar weer een sportieve trede hoger!
De Zandvoortsche Hockeyclub heeft nog plek.

Aanmelden? Kijk op www.zandvoortschehockeyclub.nl
18

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

&
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Heden Verleden
Historische dorpskern als beschermd dorpsgezicht
Dinsdag 6 maart staat op de agenda van de Ronde Tafel vergadering van de gemeenteraad het onderwerp ‘Beeldbepalende panden en beschermd dorpsgezicht in het centrum’.
De aanleiding van de vergadering is de structuurvisie ‘Parel aan Zee’, waarin de kleinschaligheid en het historische karakter als handelsmerk van het centrum wordt benoemd.
De bescherming van de oude dorpskern is het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van Zandvoort. Ter discussie zal staan op welke manier deze
bescherming moet gebeuren. Er wordt eerst een presentatie gegeven waarin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor bescherming en de voor- en nadelen hiervan.

Verleden

De meningen over de nieuwbouw die in plaats is gekomen
van de drie gesloopte panden aan de Haltestraat, zijn ver
deeld. Op zich past de materiaalkeuze goed bij de andere
panden in de straat. Echter de kleinschalige bebouwing
van dit gedeelte is verdwenen. De enkele vissershuisjes
verderop in de Haltestraat moeten beschermd worden.

De kleinschaligheid en het historische karakter van Zandvoort is in het verleden niet of nauwelijks beschermd. De
meest beeldbepalende panden zijn gesloopt en daarvoor
in de plaats kwamen hogere panden terug.

Een goed voorbeeld hoe een monumentaal pand behou
den kan blijven is het vroegere Badhuis, waar nu Kruidvat
in gevestigd is. In 1902 liet Dr.Gerke het als apotheek en
woonhuis bouwen. Na zijn vertrek is het gebouw in ge
bruik genomen door de gemeente en later werd er een
badhuis (Doessie-bad) in gevestigd. In eerste instantie
stond het gebouw na het verdwijnen van het badhuis op
de nominatie om afgebroken te worden. Nu is alleen de
binnenkant van het gebouw gerenoveerd.

Heden
Pas door het oude dorp aan te wijzen als beschermd
dorpsgezicht zal het voor de bewoners, ondernemers
en bezoekers duidelijk zijn waarom nieuwe ontwikkelingen in het dorp zorgvuldig en passend moeten worden gedaan.

Daarbij behoort de Poststraat tot één van de meest beeld
bepalende en culturele historische straatjes van Zandvoort.
In de Poststraat, naast de kerk, staat de pastorie (1875) waar
vroeger de dominee en zijn gezin woonden. De pastorie is
verkocht maar het huis is in dezelfde stijl gerestaureerd
en omgebouwd tot appartementen. Verder staan in de
Poststraat diverse monumentale huizen die zowel op de
gemeentelijke als op de rijksmonumentenlijst staan. Ook de
Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan zijn straten die
voor Zandvoort beeldbepalend zijn. Er zijn nog steeds fraaie
verandahuizen aanwezig en het laaneffect met de oude
iepen van de Haarlemmerstraat passen mooi in het geheel.

Poststraat

Kruidvat- Badhuis

Het Schelpenplein heeft diverse oude vissershuisje. Dat ze
zo verspreid staan, komt niet alleen doordat er verschillende
huisjes zijn afgebroken. Er was nog zoveel ruimte in die tijd
dat het niet noodzakelijk was om dicht bij elkaar te bouwen.
Latere generaties hebben de nieuwere huizen er gewoon
tussen gebouwd.

Schelpenplein

Drie gesloopte huisjes Haltestraat

Nog steeds vindt iedereen het jammer dat het gemeen
schapshuis gesloopt is. Daarentegen komt nu de histori
sche dorpskern met zijn witte huisjes mooi tot zijn recht. De
geplande hoogbouw die ervoor terug komt zal niet passen
in de kleinschaligheid van dit gebied.

Gemeenschapshuis-sloop

Er zijn nog steeds inrichtingsplannen om het Raadhuisplein een metamorfose te geven. In die plannen zal het beeldbepa
lende plein verkleind worden, wat het historische karakter niet zal bevorderen. Of deze plannen doorgaan is niet bekend.

Raadhuisplein herinrichtingsplannen 2005
19

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

Gemeentelijke publicatie week 09 - 2012
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.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op
woensdag 22 februari 2012 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.

Winkeltijdenverordening 2012

In de vergadering van 22 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Winkeltijdenverordening 2012 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2012
en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website. De verordening betreft het onderwerp
winkeltijden. De toelichting op de verordening is aangepast
in verband met nieuwe landelijke wetgeving. Gemotiveerd
is waarom de gemeenteraad van Zandvoort van mening is
dat Zandvoort een toeristische gemeente is.

Ronde Tafelbijeenkomst

- Kerkstraat 15, nieuwe voorgevel en indeling 1e en 2e verdieping, ingekomen 21 februari 2012, 2012-VV-025.
- ’s-Gravesandestraat 1, slopen en vervangen dak van opslagloods, ingekomen 21 februari 2012, 2012-VV-026.
- Brederodestraat 150, gevelwijziging, ingekomen 22 februari
2012, 2012-VV-027.
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 24, sloop schoorsteen, ingekomen 23
februari 2012, 2012-VV-028.
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)

Op dinsdag 6 maart om 20.00 uur is er een Ronde tafel bijeenkomst. Op de agenda staat:

Beeldbepalende panden Centrum.

De raad heeft in januari 2011 geld beschikbaar gesteld voor
een onderzoek naar beeldbepalende panden in het centrum.
De bescherming van de kleinschaligheid en het historische
karakter van het centrum vormt het uitgangspunt voor het
nieuwe bestemmingsplan Centrum. Ter discussie staat nu
op welke manier deze bescherming moet gebeuren. Om
een mening te kunnen geven, wordt eerst een presentatie
gegeven. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor
bescherming zijn en de voor-en nadelen hiervan. De resultaten van de Ronde Tafel worden verwerkt in een voorstel aan
de raad over de te gebruiken beschermingsmogelijkheid
voor het centrum.
Wat vindt u? U wordt van harte uitgenodigd om over dit
onderwerp aan de Ronde Tafel mee te praten. Aanmelden
mag via griffie@zandvoort.nl maar is niet nodig.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Diaconiehuisstraat 19, maken van een uitrit, ingekomen
17 februari 2012, 2012-VV-022.
- Koningstraat 23, wijzigen gevel en plaatsen deur en kozijn,
ingekomen 17 februari 2012, 2012-VV-023.
- Regentesseweg 7, kappen boom in voortuin, ingekomen
20 februari 2012, 2012-VV-024.
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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 kappen van ca. 200 bomen gedurende 3 jaar
Locatie: Kennemerweg 78, Kennemer Golf- & Country Club.
Aanvraag: 2011-VV-120
Voor het project zijn de volgende ontwerp-verklaringen van
geen bedenkingen en adviezen afgegeven:
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 24 januari 2012 in
verband met de ligging in het Natura 2000 gebied waardoor de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is.
- Verklaring van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 28 oktober 2012 in verband met de
Flora- en Faunawet.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 2 maart 2012 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn zonder afspraak in te zien tijdens de openingstijden
van het raadhuis.
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 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
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Schoolplein 4, herstellen kozijnen, verzonden 20 februari
2012, 2012-VV-010.
- Zr.Dina Bronderstraat 26, verwijderen schoorsteen, isoleren
dak, kappen boom en maken uitweg, verzonden 21 februari
2012, 2011-VV-202.
- Strandafgang De Fauvauge 11, vergroten van de loggia
en plaatsen van een container, verzonden 23 februari 2012,
2012-VV-017.
Bentveld:
- Westerduinweg 30, kappen 15 dennenbomen (achtertuin),
verzonden 20 februari 2012, 2012-VV-002.
- Parnassialaan 9, kappen van een boom (achtertuin), verzonden 20 februari 2012, 2012-VV-004.

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 waarte-
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gen 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.

Op dinsdag 6 maart om 20.00 uur is er een Ronde tafel bijeenkomst over Beeldbepalende panden in
het centrum van Zandvoort. Om als deelnemer een mening te kunnen geven, wordt tijdens de bijeenkomst
een presentatie gegeven. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor bescherming zijn en de
voor-en nadelen hiervan. Uiteraard mag er daarna stevig worden gediscussieerd!

Ronde tafel 6 maart

Centraal telefoonnummer

Beeldkwaliteit, beeldbepalende panden en
mogelijk beschermd dorpsgezicht.

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.

Aanleiding

In 2010 is de structuurvisie ‘Parel aan Zee’ vastgesteld. Hierin
wordt de kleinschaligheid en het historische karakter als handelsmerk van het centrum benoemd. De bescherming hiervan
is voor het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum van
Zandvoort uitgangspunt. Een bestemmingsplan waarin het
historische deel van het centrum conserverend wordt opgenomen met mogelijk een beschermd dorpsgezicht en/of het
opnemen van beeldbepalende panden en een beeldkwaliteitplan kan hiervoor het instrument zijn. De gemeenteraad
van Zandvoort heeft op 25 januari 2011 besloten te starten
met een onderzoek naar de beeldkwaliteit en beeldbepalende
panden en de mogelijkheid van een beschermd gemeentelijk
dorpsgezicht of in ieder geval een goede bescherming van
beeldbepalende panden.

Onderzoek

Het onderzoekbureau SteenhuisMeurs uit Schiedam, heeft een
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hoe de kleinschaligheid en het historisch karakter geborgd kunnen worden in het
nieuw op te stellen bestemmingsplan voor het centrum. Het
onderzoek heeft geleid tot een aantal mogelijkheden waarop
dit het beste gestalte zou kunnen krijgen. Daarnaast bevat het
een waarderingskaart van het plangebied voor het bestemmingsplan Centrum, waarop een voorstel voor het eventueel
aanwijzen van beeldbepalende structuren en de historisch
waardevolle objecten en ensembles zijn aangegeven.

Ronde Tafel

Dit onderzoek zal tijdens een ronde tafel gesprek met gemeenteraadsleden en belangstellenden worden besproken.
Tijdens deze avond zal na uitleg van de voor- en nadelen van
de instrumentaria voor de borging van de kleinschaligheid en

het historische karakter van het centrum op basis van enkele
stellingen gediscussieerd worden. Het doel van deze avond is
om voldoende informatie te krijgen van raadsleden en belangstellenden voor het nemen van een besluit op welke wijze de
borging het meest gewenst is.

Stellingen:

• De bijzonde betekenis van de dorpskern wordt erkend door
het aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.
• De kleinschaligheid en het historische karakter van Zandvoort wordt het best bewaard door heel veel beeldbepalende panden aan te wijzen. Dat is voor iedereen wel zo
duidelijk.
• Pas door het oude dorp aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht zal het voor de bewoners, ondernemers en bezoekers duidelijk zijn, waarom nieuwe ontwikkelingen in het
dorp zorgvuldig en passend moeten worden gedaan.
• De dorpskern op slot?

Vervolg

Met input van de resultaten van de Ronde Tafel zal het college
een voorstel doen aan de raad welk instrumentaria gebruikt
gaat worden voor de borging van het kleinschalig en historische karakter. Het advies zal dan inclusief de waarderingskaart
op de website van de gemeente worden geplaatst. Een ieder
die zich betrokken voelt wordt uitgenodigd te reageren op de
kaart. De reacties worden meegewogen in het vaststellen van
de waarderingskaart. Vervolgens zullen de resultaten opgenomen worden in het bestemmingsplan.
OB/RO/SK/20120224
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voetbal

biljart

Solide winst voor SV Zandvoort op eigen veld

Voor het eerst sinds 28 januari jongstleden kwam het vlag-

genschip van SV Zandvoort weer in competitieverband in

actie. Hellas Sport was de tegenstander, waar vorig jaar in
Zaandam in de laatste minuut van werd gewonnen.

Maurice Moll passeert zijn tegenstander

Zandvoort startte met een
heel jong elftal en dat werk
te weer uitstekend. Een goed
combinerend elftal hield
lang de bal in de ploeg en
kon zodoende regelmatig
voor de keeper van de gast
heren opduiken. Vooral de
rechter flank was goed op
dreef en wist via de zoge
naamde driehoekjes lang
durig in balbezit te blijven.
Van die kant kwam dan ook
het grootste gevaar en uit
eindelijk ook de doelpunten.

Grote man werd Maurice Moll
die een plaaggeest voor zijn
directe verdediger was. Moll
dook regelmatig gevaarlijk op
voor de Zaanse keeper. Toch
zouden de gastheren als eerste
in staat zijn om de score te ver
anderen. In de 11e minuut kreeg
Hellas Sport een vrije trap op
17 meter van het Zandvoortse
doel. De muur die keeper Boy
de Vet neerzette stond dus
in het strafschopgebied. Een
hard schot raakte de arm van
een Zandvoortse verdediger
en de arbiter van dienst wees

direct naar de strafschop
stip. Deze werd door Hellas
simpel benut, 1-0. Nog geen
twee minuten later lag de
bal al weer achter de Hellas
Sport-doelman en was de
stand terug in evenwicht. Via
een schitterende aanval over
rechts, zette Chris Dölger de
bal voor en die voorzet werd
via een prachtige kopbal van
Moll tot doelpunt verheven.
Onze plaatsgenoten wa
ren voor rust nog vlak bij de
1-2, maar de kans voor Max
Aardewerk werd via de paal
geëlimineerd.

Het eerste gedeelte van de
tweede helft was niet echt
een kopie van de eerste helft.
Zandvoort had wat moeite
om het niveau van de eerste
drie kwartier weer op te pak
ken maar kwam in de 62e mi
nuut toch op voorsprong. Via
een exact dezelfde aanval als
bij het eerste doelpunt was
het opnieuw Moll die kop
pend, in dezelfde hoek, zijn
ploeg op een verdiende voor
sprong bracht, 1-2. Een derde
doelpunt voor Zandvoort
kwam in de 78 e minuut.

Aardewerk mocht een vrije
trap nemen en zag Ivo Hoppe
‘diep’ gaan. Met een prach
tige trap kon hij hem berei
ken en vervolgens kon een
ieder genieten van Hoppe’s
techniek. Met de zijkant van
zijn rechtervoet tikte hij de
bal binnen, 1-3 en tevens de
eindstand.
Nog een positief punt voor
Zandvoort was de inzet door
trainer Pieter Keur, in de 79e
minuut, van Danilo Arends.
Hij speelde dit seizoen de
eerste twee wedstrijden,
raakte geblesseerd en is nu
pas weer terug. Duidelijk
was dat hij nog wedstrijd
ritme mist, hij had een mooie
kans op 1-4, maar dat is
slechts een kwestie van tijd.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort uit bij Opperdoes
dat afgelopen weekend
thuis won van TOB: 4-1.
Overige uitslagen 2e klasse A:
Monnickendam – BOL: 1-1;
ZOB – Amstelveen: 4-1;
AMVJ – Castricum: 0-1;
Overbos – WV-HEDW: 1-0
en AFC – Aalsmeer werd 0-1.

Opvallende winst voor
Zandvoortse driebanders
Vorige week dinsdag wist het team van het Wapen van
Zandvoort het 3e Oomsteeteam in een spannende strijd
met maar liefst 11-7 te verslaan. Een nederlaag die in het
Oomsteekamp hard aankwam.
Stefan Schravemade speel
de routineus en zeer ge
concentreerd en scoorde
vrij gemakkelijk vijf wed
strijdpunten tegen Dick van
Dam, die zijn ‘driebanden
draai’ maar niet kon vinden.
Jassin el Bakkali toonde zich
een aankomend jong talent
en scoorde 6 volle wed
strijdpunten tegen Hettie
Wisker, die ondanks heftig
verzet niet verder kwam dan
1 punt. Gerard Kuiper moest

zijn meerdere erkennen in
de gedegen spelende Dick
ter Heijden, die terecht de
volle winst binnensleepte
voor Oomstee.
Twee dagen later kwamen
ook de Oomsteeteams 1 en
2 in actie. Oomstee 1 speelde
9-9 gelijk in de uitwedstrijd
tegen de Haarlems Daltons
en Oomstee 2 won met 12-9
de thuiswedstrijd tegen Die
Twee.

Driebandendemonstratie
Vrijdagavond kon iedereen genieten van het fabuleuze

driebandenspel van professional Frans van Schaik, 6e van

Nederland. Met een uitvoerige demonstratie van bijzondere kunststoten, waarbij steeds de driebandenspelregels

leidraad waren, wist hij de vele bezoekers (waaronder veel
leden van de Oomstee teams) in vervoering te brengen.

autosport
Spannende ontknoping verwacht in Final Four
De vorige aflevering van het Winter Endurance Kampioen-

schap speelde zich af in een winters decor. Het komend
weekend is de ontknoping te zien op het Circuit Park Zand-

voort, waarna de coureurs zich kunnen gaan opmaken
voor het nieuwe autosportseizoen.
De equipe Wolf Nathan/
Jaap van Lagen is met 40
punten koploper in deze
wintereditie, alleen beleefde
het duo niet al te veel plezier
aan de 4 uur van Zandvoort.
In die race moesten zij hal
verwege de wedstrijd met
een beschadigde linker
achterkant de Porsche GT3
aan de kant zetten. Nathan/
Van Lagen reden de andere
races met de V8 Star maar
het is nog niet duidelijk of
zij daadwerkelijk met deze
auto de slotrace in het WEK
gaan afwerken. Groot is de
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voorsprong van de koplopers
niet. De equipe Matthias en
Michael Tischner aangevuld
met Ulrich Beder staat op
vijf punten van het leiden
de duo. Het gelukkige drie
tal won met hun BMW de 4
uur van Zandvoort, waarin
zij de aanvallen van enkele
Porsche-equipes konden af
slaan. Of zij dit ook kunnen
in de laatste race zal zondag
duidelijk worden.
De derde kanshebber op
de eindzege is routinier
Duncan Huisman. Het ko

mende seizoen zal Huisman
in de Dutch GT samen met
Max Braams te zien zijn in
een Chevrolet Camaro van
Las Moras. In dit wintersei
zoen reed Huisman in de
Divisie IV met een BMW. De
vorige race in februari ver
liep succesvol, die hij samen
met Liesette Braams wist te
winnen.
Opvallend was de lage
Porsche GT2 van het viertal
Jürgen Albert, Kees Bouhuys
en de broers Jeroen en
Sebastiaan Bleekemolen.
De zelfgebouwde Porsche
stond op de eerste startplek
en nam al na één ronde de
leiding. Grote afwezigen tij
dens de 4 uur van Zandvoort
waren het Zandvoorts/
Hillegomse duo Peter Furth

en Peter Fontijn. Het is de
bedoeling dat de beide he
ren wel gaan rijden, maar
zeker is dat pas vlak voor de
race.
Het veld zal ook nu weer be
staan uit verschillende toer
wagens; groot en klein. In de
4 uur van Zandvoort was de
Porsche GT2 van het Sotrax
team de meest opvallende
verschijning. Wellicht dat
de Duitser Jürgen Albert
opnieuw de Porsche gaat
inzetten met Kees Bohuys
en de familie Bleekemolen.
De race start op zondag
5 maart om 12.00 uur. De
toegang tot Circuit Park
Zandvoort is gratis en u kunt
uw auto achter de tribune
parkeren voor slechts € 6.

Demonstratie van Frans van Schaik

De vriendin van Jeroen van
de Bos, Ellen Koper, had als
verjaardag verrassing een
anderhalf uur durende trai
ningssessie driebanden met
Frans van Schaik georgani
seerd voor haar Jeroen in
café Oomstee. Een origineel
cadeau dat hij, als actief lid
van het 1e team, natuurlijk
zeer waardeerde. Zeer in
tensief liet de driebanden
specialist Jeroen aan de ta
fel ervaren hoe topbiljarters
hun kansen berekenen en op

welke wijze zij anticiperen op
situaties. Van de Bos kon met
het geleerde steeds zelf on
dervinden hoe bijna onmo
gelijke driebandensituaties
toch zuiver en schijnbaar
moeiteloos te maken zijn.
Een leerzame bijscholing om
in de lopende competitie nog
beter te gaan presteren. Als
afsluiting speelde hij korte
partijen tegen vele liefheb
bers die soms met wisselend
succes nog een aardige score
wisten te maken.
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wandel evenement

Langeveld en Weijers houden circuit eer hoog
Vorig jaar kende de Short Rally de primeur op Circuit Park het Heineken Paddock was
Zandvoort. In de 2012 editie reed een opvallende equipe een nieuwe route uitge
zet. De befaamde bochten,
mee: circuit-directeur Erik Weijers navigeerde de Nissan
zoals de Tarzanbocht, de
Micra waar Niels Langeveld aan het stuur zat. De publieke Arie Luyendijkbocht en het
belangstelling viel mede door het redelijk goede weer niet Scheivlak zaten opnieuw in
de route.
tegen.

Prolongatie

Erik Weijers als navigator naast Niels Langeveld | Foto: Chris Schotanus

In deze 2e editie zat het ver
schil in het aantal proeven.
Vorig jaar waren dat er nog
acht, afgelopen zaterdag
ging het om zes proeven.
Het parcours liep zowel op
als naast het circuit, waarbij
de terreinen optimaal in ge

bruik waren, zoals de ruimte
van de voormalige antislipbaan van Slotemakers
Anti-Slipschool. De lengte
van de Short Rally was 55
kilometer waarvan ruim
vijftig kilometer als klasse
mentsproef meetelden. Op

In het veld van de Short Rally
waren de gewone Groep-N
wagens te zien, maar ook
auto’s uit de World Rally
Cars deden mee. Het viel
op dat dit er meer waren
dan vorig jaar, wat aan
geeft dat het evenement
in belangstelling lijkt te
groeien. Zo waren bekende
wagens als de Mitsubishi
Colt, de Peugeot 205, de
BMW 325i en de Volvo voor
het publiek te zien. De win
naars van vorig jaar, Coen
Vink en Liesette Bakker,
prolongeerde hun titel in
dezelfde auto als in 2011:
een witte Subaru Impreza.
Het duo was de beste, ook
al wonnen ze niet alle klas
sementsproeven.

Zandvoortse eer

CEO Erik Weijers van het
Circuit Park Zandvoort kon
tevreden terugkijken op de
tweede uitgave van deze
Short Rally. Zelf deed Weijers
ook mee, als navigator vorm
de hij met Niels Langeveld
een equipe. Langeveld heeft
het afgelopen seizoen in
de Renault Clio van het
Zandvoortse Certainty team
gereden, maar vond het
wel iets hebben om samen
met Weijers de eer van het
Zandvoortse circuit hoog te
houden. Het tweetal besloot
zich in te schrijven met een
Nissan Micra en ze deden
het nog niet eens zo slecht.
Na alle klassementsproeven
kwam het duo uit op de vijf
tiende plaats. Een resultaat
waar beide heren erg tevre
den over waren. “Het was
wel weer even wennen, maar
heel erg leuk om te doen.
Vroeger reed ik veel rally’s”,
aldus Langeveld. Erik Weijers
kon eigenlijk maar één zin
uitbrengen: “Dit was te gek!”

bridge
Bridgeuitslagen vierde ronde
Deze voorlaatste ronde van het reguliere bridgeseizoen
gaf voor de woensdag slechts vijf speelavonden te zien,
waardoor er door de vele paren hard aan getrokken moest
worden. Dat gold echter niet voor Margreet Paap/Hans
Hogendoorn, die in de A-lijn met bijna 30% verschil op
de paren Ada Lips/Eugenie Spiers en Tiny Molenaar/Wim
Brandse als eersten eindigden.
Gezien het feit dat alle vijf
paren uit de recent gestar
te D-lijn promoveren naar
de C-lijn was deze keer het
promotie- en degradatie
schema aangepast. Slechts
twee paren degraderen naar
de B-lijn en de vier stellen
Rietje & Herman Heldoorn,
Joke van Deurse/Bar t
Overzier, Margriet Busscher/
Mark Holtrop en Cor de
Fost/Mieke Kleijn vullen de
A-lijn met hun aanwezig
heid aan. Vanuit de C-lijn

promoveren maar liefst
zes paren: Ans Verhage/Els
Visser, Nell Boon/Wil van
Dillen, Annelies van Kooten/
Armand d’Hersigny, Tineke
Drenth/Jennes Daniëls, Ger
Polm/Hannie Zwemmer
en tenslotte Laura van der
Storm/Cor van Jaarsveld.
Deze verschuiving heeft
mede te maken met de
aanwas van paren, die in
eerste instantie elders op
de woensdagavond hun heil
hadden gezocht. Van de vijf

echtparen uit de nu opge
heven D-lijn werden Cocky
& Peter van Kessel met een
verschil van 15% op Gerda &
René de Vries overtuigend
eerste.
Door op de laatste mid
dag bijna 10% meer te
scoren versloegen Lavina
Bosschert/Bart Overzier
het schier onoverwinnelij
ke stel Hans Hogendoorn/
Ko Luijkx. Deze A-lijn krijgt
de komende wedstrijden
acht nieuwe gezichten
te zien: Jolien Grootkerk/
Marianne de Grebber, Raks
Rudolphus/Tet Versteege,
Betty Beijer/Miep van Duijn
en Henny Nederlof/Corrie
Randsdorp. De C-lijn gaf op
de laatste dag een span
nende strijd te zien tussen
Caroline v.d. Moolen/Anja

Witte en Cor van Jaarsveld/
Lies Kool. Beide paren scoor
den 62,92%, maar de eind
overwinning was toch voor
de twee dames. Zij worden
naar de B-lijn tevens verge
zeld door Ingrid Morriën/
Tom Minderhoud en Ton
Effern/Joop Engelkens. Door
de hoogste score van 63,54%
wisten Elly Pijtak/Jeff de
Rooy de tweede plaats in de
D-lijn te veroveren, slechts
1,5% voor Leni Ghijsen/Lenie
Post. De eerste plaats bleef
echter voor Riet de Rooy/
Tiny de Vries, die hiermee
eveneens de promotie naar
de C-lijn konden vieren.
Op de woensdagavond spe
len thans 41 paren en de don
derdagmiddag wordt door
maar liefst 55 paren bezocht.
Een goede ontwikkeling.

Vernieuwde route 30 van
Zandvoort

De route van het wandelevenement 30 van Zandvoort op
zaterdag 24 maart 2012 is op verschillende stukken flink
vernieuwd ten opzichte van vorig jaar. Wie mee wil doen
kan zich tot 11 maart nog inschrijven.

Wandelaars wilden meer duingebied in route

Uit een enquête onder de
2.966 deelnemers van vorig
jaar kwam sterk de wens naar
voren om meer door het duin
gebied te wandelen. Verheugd
is organisator Le Champion
dan ook dat de route dit jaar
voor het eerst een paar ki
lometer door het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland zal
voeren.
De start is op Paddock 2 vanaf
het Circuit Park Zandvoort,
waarna acht kilometer over
het Noordzeestrand rich
ting havenstad IJmuiden
volgt. Vervolgens voert de
route via IJmuiden door drie
prachtige landgoederen, die
Natuurmonumenten be
heert in Nationaal Park ZuidKennemerland. Vanaf de
Heerenduinweg in IJmuiden
loopt de wandelaar de
Heerenduinen in, via Midden
Herenduin voert de route naar

de stempelpost op Landgoed
Duin & Kruidberg. Deze drie
gebieden waren vroeger par
ticuliere landgoederen. Nu zijn
ze onderdeel van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, een
groot aaneengesloten duinge
bied met hoge natuurwaarde
en veel wandel- en fietspaden.
De route leidt de wande
laars vervolgens langs de
Ruïne van Brederode en naar
het Kopje van Bloemendaal.
Via Overveen gaat het laat
ste gedeelte van de route
vanaf ‘Kraantje Lek’ over het
Visscherspad terug richting
Zandvoort. Tenslotte finishen
alle deelnemers in het sfeer
volle centrum van Zandvoort!
Inschrijven voor de 30
van Zandvoort is mogelijk
tot en met 11 maart. Er is
geen na-inschrijving. Kijk
voor meer informatie op
www.30vanzandvoort.nl.

adverteerders
Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Eetcafé Lido
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Strandtent Helder
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
V.o.f. Cocarde
Zandvoortsche Hockeyclub
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Kids Adventure
Week werd
doorslaand succes

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Bewoners vragen
Raad van State om
bouwstop LDC

Cultuur
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Wintercompetitie
afgesloten met
Final Four

Braziliaanse klanken
brengen voorjaar
in jazzy sferen

De Zandvoortse geschiedenis in zilverwerk
Op vrijdag 2 maart opende John Beeren, eigenaar van restaurant de Bokkedoorns in Overveen, de schitterende tentoonstelling ‘Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs’. De mooi gedekte tafels met oud serviesgoed uit lang vervlogen
tijden brachten niet alleen Beeren maar ook de genodigden van de vernissage terug naar de grandeur van de vooroorlogse badplaats. Ook de vele andere tentoongestelde gebruiksvoorwerpen in het Zandvoorts museum nodigt de
bezoeker uit voor een terugblik naar het rijke verleden van Zandvoort.

Sport

Historisch karakter
centrum behouden
De bescherming van de kleinschaligheid en het historische karakter van het centrum vormt het uitgangspunt

voor het nieuwe bestemmingsplan Centrum. Ter discussie in de Ronde tafel van afgelopen dinsdag kwam de
manier waarop deze bescherming moet gebeuren.
Is het puur het behouden van
de panden of moet ook de
kleinschaligheid van het oude
centrum behouden blijven?
Kortweg: moet het centrum
op slot om beeldkwaliteit,
beeldbepalende panden en
mogelijk beschermd dorpsgezicht te beschermen?

Het zilveren servies was ter decoratie opgedekt aan tafels

tekst en foto Nel Kerkman

Achter elk bordje, kopje, lepeltje, schaaltje, eierdopje,
suikerzakje en nog veel meer

moois zit een verhaal. Zo staat
bijvoorbeeld de zilveren oude
watertoren, gemaakt door
Jan van Dijk in 1913, in een vitrine te pronken. Deze water-

De Mannetjes

Historisch
centrum

Nu bij
aankoop van een
RAY-BAN ZONNEBRIL:

een paar RAY-BAN
slippers kado!

‘Slopen mag best,
als het servies maar
bewaard blijft’

Graag tot ziens
bij SEA OPTIEK

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Nieuwsgierig bekeken bezoekers de Zandvoortse souvenirs

toren is ooit bij Christie’s door
oud-veilingmeester Simon
Waterdrinker in opdracht
gekocht voor 14.000 gulden.
Door de grote hoeveelheid
informatie en foto’s van de
interieurs van onder andere
de hotels d’Orange, Groot
Badhuis en Driehuizen is de
tentoonstelling uniek te noemen. Nog nooit zijn al deze
gebruiksvoorwerpen in een
gezamenlijke tentoonstelling getoond. Dat ontlokte bij
Beeren in zijn speech de uitspraak:“Potverdikkie, wat was
Zandvoort toen een wereldplaats.” Ook het ‘Zandvoorts
kostuum’ dat in de 50’er jaren
het oude kostuum moest vervangen en nooit navolging
heeft gehad, staat tentoon-

gesteld in de souvenirwinkel
van ‘Potte Keesie’. Het is teveel om alles te benoemen,
vandaar een goed advies:
breng een bezoek aan deze
bijzondere tentoonstelling en
neem vooral de tijd om van
alle memorabilia te genieten.
Museumbeheerder Sabine
Huls bedankte in haar welkomstwoord iedereen die
Zandvoortse voorwerpen
in bruikleen en/of in een
schenking had aangeboden.
Onder applaus werd speciaal
Arie Koper bedankt voor het
in bruikleen geven van zijn
Zandvoort-verzameling.

Om een mening te kunnen
geven, werd eerst een presentatie gegeven door kenner
bij uitstek om dit soort zaken
te begeleiden, Paul Meurs.
Hij heeft in opdracht van de
gemeente een studie verricht
naar beeldkwaliteit, beeldbepalende panden en mogelijk
beschermd dorpsgezicht. In

zijn presentatie werd uitgelegd wat de mogelijkheden
voor bescherming zijn en de
voor- en/of nadelen hiervan.
De resultaten van de Ronde
Tafel worden te zijner tijd
verwerkt in een voorstel aan
de raad over de te gebruiken
beschermingsmogelijkheid
voor het centrum. Hoe kan
het historische karakter beter
worden bewaard, is volgens
Meurs de centrale vraag.
Zorgvuldig omgaan met de
kwaliteit die er is, zou een gegeven moeten zijn.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Bezoek de inloopavond op 12 maart
over bewonersparkeren Park Duijnwijk
en Oud Noord. Lees verder op pagina 20
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
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familieberichten
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
Psalm 23
Het doet mij verdriet u in kennis te moeten stellen van
het overlijden van mijn lieve man

Cor Korver
23 mei 1925

29 februari 2012

Houder van het Ereteken voor Orde en Vrede
met de gespen 1946, 1947 en 1948.
Houder van de Eremedaille, verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau, in goud.
Janny Korver - Hoogerbrugge

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Het gemeentebestuur heeft met leedwezen kennis
genomen van het overlijden van de heer

C.A. Korver
Wij herdenken met diep respect de verdiensten van
de heer Korver voor de sport in Zandvoort.
Het bestuur van de gemeente Zandvoort

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het
overlijden van Cor Korver, de naamgever van
de Sporthal Zandvoort.
Een man met een groot hart voor de sport
Eén van de oprichters van de Pellikaan sporthal
Wij herinneren hem als betrokken en zorgzaam
voor zijn sporters

Correspondentieadres:
Familie Foeth - Hoogerbrugge
Händellaan 11
3781 HT Voorthuizen
De begrafenis op de Algemene Begraafplaats
te Zandvoort heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte en kracht
met het verwerken van dit verdriet.
Bestuur Stichting Sporthal Zandvoort

Aalbert Jan Willem Brouwer
Ab
Ede
31 oktober 1948

Zandvoort
4 maart 2012
Loretta
Tristan en Jessica
Carl, Robbie, Elise

“Thuis wil ik zijn, thuis moet het gebeuren”.
Gelukkig heeft het zo mogen zijn dat onze lieve mammie,
Engel thuis is overleden

Engeltje Weber - Schaap
29 mei 1932

1 maart 2012
weduwe van Henk Weber

Boerlagestraat 2
2041 VE Zandvoort

Tom en Marja

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Familie Hunter

Ab is overgebracht naar het rouwcentrum aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 9 maart
om 10.00 uur in de grote aula van Crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6
in Driehuis. Tijd van samenkomst is 09.45 uur.
Na afloop van de afscheidsdienst is er gelegenheid
tot condoleren in één van de ontvangkamers van
het crematorium.
Volgens de wens van Ab; bloemen mogen wel,
maar liever een donatie aan de
KWF Kankerbestrijding op banknummer 54.40.54.040
t.n.v. KWF kankerbestrijding/Amsterdam
2

† 05-03-’12

Uit aller naam:
A.M. Heemskerk-de Hullu
Correspondentieadres:
Jhr. Q. van Uffordlaan 19
2042 PP Zandvoort
Pa is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Japans restaurant

Vleesmenu

hi
1. Miso soep en 8 stuks sus
beefrol
2. Biefstukblokjes, Crispy
en Varkenshaas
3. Menu met Kip Teriyaki,
salade en rijst of udon
4. Lekker kopje koffie!

In liefdevolle herinnering
Ongelofelijk
Onmisbaar
Onvergetelijk…

1. Miso soep en 8 stuks sus
hi
2. Teppanyaki zalm, garnal
en
en TIlapia
3. Menu met Kip Teriyaki of
vis,
salade en rijst of udon
4. Lekker kopje koffie!

€19.95 p.p.

Red Coral is tegenwoordig ook op Facebook
te vinden. Hier kunt u terecht voor al
uw vragen & het wordt vaak bijgewerkt.
Zo blijft u op de hoogte van onze
laatste acties en allerlei leuke weetjes!
Elke dag geopend van 12.00 tot 22.00 uur
(dinsdag gesloten)

Gerard van Diemen

26 februari 1950

Vismenu

Tevens zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en betrouwbare brommerbezorger!
Heeft u interesse? Kom dan een keertje langs
of bel ons op: 023-5735850!

Marijke en Chris
Hilda en Roy

Grady en Marcel
Suzanne en Maurice
Seline

Familie Flanagan

* 01-05-’24

€16.95 p.p.

”Het is mooi geweest, maak er wat van. Dag hoor!”
Dag mijn mooie en bijzondere man - Forever Loretta
We zullen je ontzettend missen

Cor Heemskerk

9 maart 2011*

Verdriet is de keerzijde van liefde
Marijke, kinderen en kleinkinderen

KERKSTRAAT 5 • ZANDVOORT • T. 023 573 58 50

Iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

vervolg - pagina 1 - De Zandvoortse geschiedenis in zilverwerk

maart
9 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
9 Pub quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
10 Après ski beachparty - Beachclub Take Five,
aanvang 20.00 uur

13 Sjoelkampioenschap - Battle of the sexes,
Café Koper, aanvang 20.00 uur

11 Strandmarathon - Scheveningen-Zandvoort
13 Voorjaarsbingo - voor ANBO leden in De Krocht,
aanvang 14.30 uur.

16 Kinderkunstlijn - Opening in Zandvoorts Museum,
aanvang14.30 uur

17 Babbelwagen - Hotel Faber, aanvang 20.00 uur
17 Uitvoering De Wurf - ‘Beelden uit mijn Kinderjaren’.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

17 Yoga open dag - Jeugdhuis Protestantse kerk,
14.00-18.00 uur

18 Classic Concert - Koorconcert van Martinus Cantorij.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

24 Wandelevenement - ‘30 van Zandvoort’.

Start 8.00-10.30 uur op Circuit Park Zandvoort

25 Zandvoort Circuit Run - Hardloopevenement
op Circuit Park Zandvoort

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

Duo van gerookte zalm met gerookte heilbot
met een dressing van mosterd en dille
of
Salade van gerookte kip
met warme pancetta en pepermayonaise

❖

Kalfsoester met een rode wijnsaus van paprika,
champignons en spekjes
of
Blackened zalm, in pittige cajunkruiden
gebakken zalmfilet met een zachte vissaus

❖

Chocolademousse met Frangelico
of
Frambozen bavarois met vanillesaus
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

column

Volgens mij…
…heb ik veel vrienden. Ten
minste als ik de vrienden van
Hyves en Facebook optel. Het
zijn er over de 300! Maar zijn
het, als de nood aan de man
komt, echte vrienden? Dat is
natuurlijk dé hamvraag. Soms
is je beste vriend plotseling je
grootste vijand. Kennelijk is
daar niet zoveel voor nodig.
Wat is de oorzaak van deze
ontboezeming? De jaarlijkse
Boekenweek met als motto
John Beeren van restaurant De Bokkedoorns opende de expositie
’Vriendschap en andere ongeVerder werd Jan Kol in het ontstaan van de huidige echt rooskleurig uit. Na de bij- makken’ is de reden van mijn
zonnetje gezet voor zijn niet ‘Zandvoortse’ tentoonstel- eenkomsten is er een samen- overpeinzing.
aflatende inzet en hulp bij ling. Als onafhankelijk voorzit- werkingsverband ontstaan
het inrichten van de expo- ter had Drommel een viertal met als resultaat deze ten- Mijn vriendschap van vroesitie. Natuurlijk werden de bijeenkomsten geleid om sa- toonstelling met een Zand ger was zeer hecht. We hadvrijwilligers niet vergeten die men met verschillende histo- voorts tintje. Misschien is dit den een vaste meidengroep
alle zilveren voorwerpen had- risch-culturele verenigingen de aanzet voor een vervolg.
en gingen door dik en dun.
den gepoetst en daarna met en met VVV Zandvoort hun
Ondanks dat we geen mobielengelengeduld de vitrines er- visie te geven over de toetjes hadden, wisten we elkaar
mee hebben gevuld.
komst van het Zandvoorts De tentoonstelling is van 3 feilloos te vinden. Vooral in de
Museum. Immers, zoals de maart tot en met 3 juni in weekenden zochten we elkaar
Samenwerking
gemeenteraad in een aange- het Zandvoorts Museum dat op om een rondje dorp te loVoor de officiële opening nomen motie had aangege- op woensdag tot en met zon- pen. Hoewel er toen geen mumemoreerde raadslid Hans ven, zag de toekomst van het dag tussen 13.00 en 17.00 uur ziekfestivals waren, was er in
Drommel in zijn speech het Zandvoorts Museum er niet geopend is.
het dorp veel te beleven. Heel
gezellig was de Tirolerkapel op
het Raadhuisplein. Ik vergat
pagina 1 - Historisch karakter centrum behouden
altijd de tijd en rende op een
holletje naar huis. Want als ik
tolkte hij veel meningen van te laat kwam zwaaide er wat.
de diverse deelnemers aan Maar dat weerhield ons niet
de discussie. Bruno Bouberg om met elkaar iets leuks te beWilson wilde dat naast deze denken. Soms liepen we over
buurten ook andere delen van het strand naar IJmuiden en
het centrum beschermd wor- gingen met de trein terug. Of
den, en noemde specifiek de we maakten een afspraak met
buurt aan de oostkant van de een groep Duitsers die elk jaar
Haltestraat. Architect George naar Zandvoort kwam. Samen
Polman wil ook graag het ka- op het strand zwemmen, zinrakter van de kleine straatjes gen en gitaar spelen. Na al
Beeldbepalende panden moeten behouden blijven
die jaren heb ik nog steeds
behouden.
contact met één van hen. Alle
Er is alleen gekeken naar Wethouder Belinda Görans
het bestemmingsplange- son zei dat dit een voorloper Een andere discussie ont- ongemakken zijn met de mobied maar Zandvoort heeft moet worden van een nieuw stond rondom de mogelijk- derne techniek verdwenen.
meer historische wijken. bestemmingsplan centrum. heid om bepaalde panden We chatten wat af!
Paul Meurs geeft in zijn pre- “Willen we een beschermd een beschermde status als
sentatie aan dat er 3 soorten dorpsgezicht?”, vroeg zij zich gemeentelijk monument te Toch zie je door de jaren heen
kleinschaligheid zijn: ste- af. Peter Bluijs, bestuurslid geven, om daarmee een even- je vrienden langzaam uit je
denbouwkundig, architecto- van het Genootschap Oud tuele sloop te voorkomen. In leven verdwijnen. Sommige
nisch en de openbare ruimte. Zandvoort had een voorstel. sommige gemeenten is er zijn overleden en dan besef
“Het historisch karakter van “Laten we kijken naar de eisen in dat geval een potje om je pas hoe kort het leven eiZandvoort is zeer divers. Het van de huidige tijd over wat er de eigenaren te compen- genlijk is. Onlangs ontmoette
bestemmingsplan aanpas- moet gebeuren. En dan alleen seren voor beschermend ik een vriendin van de kleutersen en niet hoger maken dan laagbouw in de noord- en/of onderhoud. In Zandvoort is school: we hebben de
de huidige panden zou zeker zuidbuurt als er daar echt daar geen geld voor, meldde draad weer opgepakt.
kunnen helpen. Je kunt ook vervangen moet worden. Göransson: “Het college kan Het was alsof we elkaar
kiezen voor een conserverend Dus in dezelfde stijl en de- binnen 24 uur een pand als gisteren voor het laatst
bestemmingsplan”, aldus de zelfde kleinschaligheid”, was beeldbepalend aanmerken, hadden gezien! Kijk, zo
hij van menig en hiermee ver- om sloop tegen te gaan.”
deskundige.
kan het ook.
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burgerlijke stand

25 februari - 2 maart 2012

Dreams&Daytime

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding deze week:

Geboren:

Sara Noa, dochter van: van den Branden, Marinus Cornelis
Wilhelmus en: Luttik, Wendy.
Wassim, zoon van: Gassem, Fouzi en: Belkacem, Amal.
Baer Benjamin, zoon van: Guthman, Peter Paul en: ten Berg,
Birgit Monique.

Gehuwd:

Markhof, Edgar Anthony en: Hofstra, Sabrina.

Onze succesvolle heerlijke
moorkop van € 1,95 voor € 1,65

Woonkado Discovery is verhuisd!

Naar de overkant in Dreams and Daytime.
Voor het grootste assortiment woonaccessoires en meer.
Kijk ook eens op onze facebook pagina!
www.facebook.com/dreamsanddaytime

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

Dreams & Daytime - Haltestraat 10 C Zandvoort (Jupiter Plaza Passage)
Tel.023-5737494 - www.dreamsanddaytime.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Overleden:

den Braber geb. Scholte, Cornelia, oud 89 jaar.
Flanders, Victor Alfred, oud 66 jaar.
Heemskerk, Johannes Hendrik Koenraad Petrus, oud 49 jaar.
Schultz, Joop, oud 68 jaar.
Molijn, Jan Hendrik Willem, oud 92 jaar.
Koops, Jacoba Catharina Antonia, oud 84 jaar.
Brouwer, Arnold, oud 91 jaar.

kerkdiensten -

Hendriks

Administratie- en Boekhoudkantoor
023 5737825
De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Inkomstenbelasting voor particulieren.

a.s. zondag

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort
Fax 023 5737827

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. C.v.d. Vate uit Culemborg
www.kerkzandvoort.nl

De bediening loopt zich warm en
de keukenbrigade kan niet wachten.

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

Vanaf vrijdag 9 maart
bent u elke dag welkom
voor lunch en diner.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

De meest
creatieve ondernemer
van 2010 / 2011

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Het lekkerste winkeltje
van Zandvoort

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

zoekt een leuke collega

Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Centrale redactie: Joop van Nes

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Voor reserveringen: 023-5714321
www.havana-zandvoort.nl

die ons team komt versterken
voor ca. 25 uur per week

Heb je interesse?
Kom dan even langs in
De Kaashoek, Haltestraat 38
of bel 5715600

DI

Alle Pizza’s afhalen € 5,50

WO

Spareribs inclusief patat afhalen € 10,-

DO

Zalmfilet inclusief patat afhalen € 10,-

VR

15% Korting o.v.v. advertentie!

ZA/ZO

Gratis fles huiswijn v.a. € 25,- afhalen

DI-ZO

10% Korting bij Internetreservering

Wegens succes verlengd tot en met 21 maart!

www.legrandprix.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Kids Adventure Week
werd doorslaand succes
De door de VVV Zandvoort voor het eerst georganiseerde

Kids Adventure Week is een doorslaand succes geworden.
Ook de keuze om het in de voorjaarsvakantie te organiseren bleek heel goed uit te pakken. De inzet van vele vrijwilligers en ondernemers werd geweldig beloond en belooft
wat voor de toekomst.

Kinderburgemeester Beyonce start de trapskelterrace

Een van de absolute hoogtepunten was de extra editie van Santekraampie op
het Raadhuisplein. Rond de
400 kinderen hadden daar
een prachtige middag. Maar
ook het schatgraven bij
de Lachende Zeerover, het
schilderen in het Zandvoorts
Museum of de trapskelterrace in Center Parcs werden
goed bezocht en zelfs de Opa
& Oma Quiz in café Koper
werd, ondanks het wat vroege tijdstip op de zondagochtend, bijna een ‘happening’.
Chocolatier Hans Willemsen
deelde 250 chocolade lolly’s
uit aan kinderen met een
stempelkaart. Eigenlijk was
er zoveel te doen voor de
jeugd dat het onmogelijk is
het allemaal op te noemen.

VVV Zandvoort kijkt dan ook
trots terug op een fantastisch geslaagde week. “Het
was zo leuk om al die blije
gezichtjes te zien. Ik denk
dat alle kinderen die meegedaan hebben een geweldige
week gehad hebben. Ik ben
echt trots op alle vrijwilligers
en ondernemers die meegedaan hebben en ik hoop voor
editie twee dat er nog meer

respons uit die hoek komt”,
zei directeur Lana Lemmens,
die tevens aangaf blij te zijn
dat er zoveel kinderen mee
hebben gedaan. Die kwamen
niet alleen uit Zandvoort en
Center Parcs maar ook vanaf
de Vakantiebeurs is er veel
respons geweest en dat is
voor de VVV Zandvoort heel
belangrijk.“We moeten uiteraard nog evalueren met de
ondernemers en dan hopen
wij dat er volgend jaar nog
meer bedrijven in Zandvoort
mee gaan doen aan de Kids
Adventure Week 2013”, aldus
Lemmens, die ook de zeer enthousiaste en spontane medewerking van de gemeente,
met name op het gebied
van vergunningen, geweldig vond. “En burgemeester
Niek Meijer heeft richting
de Kinderburgemeester
Beyonce van Eck veel voor
de hele week betekend”, aldus de blije directeur. Gezien
haar uitspraken zal er dus
volgend jaar een tweede
editie van dit mooie initiatief komen.

Stempelkaarten halen bij de VVV

ZANDVOORT SCHOON !?
eet niet van twee walletjes...

Gemeente Zandvoort

Dierenliefde is een deugd die veel mensen aanspreekt. Maar… kent
natuurlijk ook zijn keerzijde als die onbedoeld doorslaat. Een voorbeeld daarvan: het rondstrooien van brood en ander voedsel voor
de vogels, en in het bijzonder voor duiven en meeuwen. De natuur is
zodanig ingesteld dat (bij)voederen van vogels in feite nooit nodig is.
De aanwezigheid van verwilderde duiven (waarvan het merendeel
vaak ziek of besmet is) en van meeuwen, die op ongewenste plekken willen nestelen en daarmee enorme overlast veroorzaken, moet
worden teruggedrongen.
Inwoners en ondernemers van Zandvoort kunnen op eenvoudige
wijze hun bijdrage daarbij leveren: Gooi geen voedsel neer voor
deze gevederde dieren. Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen
ratten bij kunnen...
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)

Parkeerprobleem?

“Natuurlijk geen drama
maar persoonlijk vind ik dat
dit ook wel eens geplaatst
mag worden in de krant. Er
zijn genoeg parkeerplekken
maar meneer de handhaver
vind de stoep blijkbaar makkelijker”, aldus de bewoner
die deze foto naar de krant
stuurde.

Wat is dit?

Er spoelen niet alleen dode
bruinvissen en kreeften (?)
aan op het strand maar ook
koralen zijn, mogelijk door
het koude weer, in januari
aangespoeld. Een bezoeker
van het Juttersmu-ZEE-um
stuurde een foto op met de
vraag: “Wat is dit?” Hij had
het mee naar huis genomen,
na ontdooiing begon het te
stinken en verschrompelde
het. Het blijkt een zacht koraal te zijn dat is opgebouwd
uit miljoenen diertjes. De
naam is Dodemansduim, het
komt in de Oosterschelde
voor en is in de Noordzee
alleen plaatselijk te vinden.
Een mens is nooit te oud om
te leren!

25 jaar Rosarito

De hele maand maart is
het feest bij Rosarito. De
kledingzaak op de Grote
Krocht bestaat namelijk 25

jaar en dat is een hele
prestatie. Komende zaterdag is het open huis
in de damesmodezaak.
In de gefacelifte winkel
zijn de hele dag twee
modellen aanwezig om
de nieuwe voorjaarscollectie te showen terwijl
u geniet van een hapje en
een drankje. Op 21 maart
wordt het jubileum gevierd
met een modeshow, waar
nog enkele kaarten voor beschikbaar zijn.

Circuit Run in finale

Bij de verkiezing van het
Leukste Hardloop Evenement
van Nederland staat de
Runner's World Zandvoort
Circuit Run in de finale.
Iedereen kan via www.
hardloopevenementvanhetjaar.nl een
stem uitbrengen op ‘onze’
Circuit Run.
Stemmers maken direct kans
op een reis naar
de marathon
van Athene, inclusief deelname aan de 5
km, 10 km of de marathon.
De tweede prijs is een iPad2.
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor de sfeer, het
parcours, de organisatie en de
prijs/kwaliteitverhouding. De
Zandvoort Circuit Run kreeg
in de voorronde een gemiddeld cijfer van 8,8 voor sfeer.
Er kan tot en met 22 april gestemd worden. Voor iedere
stem wordt € 0,05 uitgekeerd
aan een goed doel naar keuze: Het Rode Kruis, Kika of de
Hartstichting.

Blauwe brief

Het is nu weer de tijd dat de
blauwe brief door de belastingdienst aan u gestuurd
wordt. Maar let op: de belastingdienst verstuurt dit
jaar niet meer naar iedereen
een aangiftebiljet en het kan

zijn dat dit ook voor u van
toepassing is. Dat kan voor
u vervelende gevolgen hebben omdat eventuele aftrekposten dan niet in een
aangifte verwerkt worden.
Heeft u geen aangiftebiljet
gehad maar hebt u wel aftrekbare kosten gemaakt,
laat dan zeker aangifte doen
door een ‘belastinginvuller’.
Ook zonder blauwe brief
kunt u aangifte doen. Dat
kan via de ANBO Zandvoort
via telefoonnummer 0235718205 (eenvoudige aangiftes) of een andere organisatie. Beslist doen, want het
kan ook nadelige gevolgen
hebben voor uw zorg- en/of
huurtoeslag.

Aanstormend talent

Tot eind maart staat in
de etalage van Galerie de
Buzzzzhalte, Louis David
straat 16 een drieluik gemaakt door gast exposant
Andor Dieben. Andor is
verstandelijk gehandicapt
en woonde sinds de oplevering in de 8 Sprong aan
de Poststraat. Maar sinds
geruime tijd woont hij door
een ernstige ziekte weer
thuis. Hij laat zich door zijn
ziekte niet beperken en is
aan het schilderen geslagen. Zijn schilderijen maakt
hij voor bekende mensen en
hij voelt intuïtief aan welke
kleuren bij de persoon past.
Op 22 juli, tijdens de Franse
kunstmarkt ‘Place du Tetre’,
zijn de werken van Andor
Dieben en zijn medebewoners te bewonderen en natuurlijk te koop.
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+31(0)23-5731999 | www.eiGenwijs-makeLaars.nL
Grote krocht 38 | 2042 LX zandvoort | twitter: @eiGenwijszvoort | info@eiGenwijsmakeLaars.nL
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Lift in De Helm opnieuw dagenlang defect
Opnieuw is er een storing in de lift van flatgebouw De

monteurs hebben in het verleden al ‘off the record’ aan be-

pen slechts met de grootste
moeite, of helemaal niet,
kunnen nemen. Hierdoor
kunnen ze niet naar buiten
en raken ze bijna in een sociaal isolement.

woonstichting De Key niets wat op vervanging lijkt. Het

Woonbond

Helm aan de Keesomstraat. Vorige week vrijdag deed de

enige lift in het gebouw het voor de zoveelste keer niet en
op dinsdag was er in de situatie nog niets veranderd. Liftwoners gemeld dat de lift gewoon op is. Vooralsnog doet
begint een drama te worden.

Lift in flatgebouw De Helm voor de zoveelste keer defect

Bewoners van flatgebouw
De Helm meldden de
Zandvoortse Courant dat volgens monteurs de kooi van
de lift (de cabine) uit het lood
staat. Daardoor gaat de kooi
slijten op plaatsen die niet
bevorderlijk zijn voor de staat
van de lift. De specifieke onderdelen die vervangen moeten worden, zijn normaal gesproken niet op voorraad en
dus duurt het een x-aantal
dagen voordat die binnen
zijn en dan moeten ze nog

gemonteerd worden. Vanuit
de bewoners is nu schriftelijk
bezwaar aangetekend bij De
Key naar aanleiding van de
defecte lift.
De situatie begint op een
zeer slechte soap te lijken.
De Helm is een van de vier
(oude) gebouwen die zes
etages tellen, waarin zich
60 wooneenheden bevinden. Op de zesde etage van
de Helm wonen ook oudere mensen die de trap-

Uit een gesprek met een
aantal bewoners kwam
samengevat het volgende
naar voren: “De Woonbond
informeerde ons op de eerste plaats dat bij uitval van
een lift een andere lift ter beschikking moet worden gesteld ter vervanging, een buitenlift. Op de tweede plaats
zijn de verschillende persoonlijke omstandigheden al
genoeg voor een kort geding
om ten einde raad De Key tot
een oplossing te dwingen.
Onder de 60 huishoudens
bevinden zich onder andere:
een hartpatiënt, een dialysepatiënt, reumapatiënten,
een astmapatiënt, een invalide door verlamming linkerkant en diverse bewoners
die (zeer) slecht ter been zijn.
Ook moeders met jonge kinderen en hondenbezitters
hebben verschrikkelijke last
van de defecte lift.”

Lapmiddeltjes

De bewoners nemen, gezien de enorme hinder, geen
genoegen meer met ‘oplap-

methodes’. Ze hebben De
Key een ultimatum gesteld
om nu eindelijk eens met
een structurele oplossing te
komen. De afgelopen twee
jaar zijn er verschillende
maatregelen getroffen om
de oude liftkooi draaiende
te houden maar dat bleken
allemaal lapmiddeltjes. Het
lijkt er nu toch echt op dat de
installatie gewoonweg niet
meer voldoet en hardnodig
vervangen moet worden.

Regiomanager De Key

Regiomanager van De Key,
Ronald Elenbaas, stuurde op
17 februari jongstleden een
brief waarin hij zegt dat hij
de wens van de bewoners
op een constante verbetering begrijpt. Hij geeft in die
brief echter ook aan dat elk
onderdeel in het gebouw kapot kan gaan. “Dat is niet te
voorkomen. Een lift zonder
uitval kunnen we daarom
niet bieden”, schrijft hij letterlijk. “Het ongemak dat
een niet- of slechtwerkende
lift oplevert is voor de ene
bewoner meer dan voor de
andere”, relativeert hij en dat
vindt hij vervelend. “Door onderhoud en betere informatie verminderen wij de kans
op storingen. Wij werken
daarmee aan vermindering
van dat ongemak”, sluit hij af.

Tenorsaxofonisten zetten de toon in Jam Sessie
De Jam Sessie afgelopen vrijdag in café Oomstee was het

beluisteren meer dan waard. Een basisformatie onder lei-

ding van tenorsaxofonist Arthur Heuwekemeijer en verder
samengesteld uit Leo Bouwmeester (piano), Sanne van Delft

(contrabas) en invaller Nanning van der Hoop op slagwerk,
zette al direct de toon van wat een super concert zou worden.

Vier tenorsaxofonisten bijeen

Allerlei stijlen werden door
het kwartet gespeeld waaruit
bleek hoe divers de artiesten
waren. De eerste gast was
‘onze’ eigen Adam Spoor op
tenorsaxofoon die de van hem
bekende stijl duidelijk liet horen. Veel improvisatie maar altijd op tijd. Vervolgens was het
de beurt aan Robert Mollee,
een talentvolle tenorsaxofonist die buiten alle saxofoons
ook klarinet, dwarsfluit en de
percussie regelmatig op zich
neemt. Een veelzijdige rasartiest die schitterende solo’s
voor zijn rekening nam.
En nog was de koek niet op.
Allereerst was daar Zand

voorter Ger Groenendaal die
behalve de saxofoon ook de
zang voor zijn rekening nam,
gevolgd door organisator/
initiator van de Jam Sessies
Hans Suwerink die ook enkele nummers speelde. Nog een
andere muzikale grootheid
uit Zandvoort speelde mee.
Louis ‘Papa Luigi’ Schuurman
had zijn viool meegenomen
en dat paste perfect in het
plaatje van de avond. Uitbater
Ton Ariesen kreeg geen gelegenheid zijn trompet te bespelen want die was veel te
druk door het in grote getalen opgekomen jazzpubliek.
Vrijdag 6 april volgt een volgende sessie.

(advertorial)

Samen bereik je
meer dan alleen
Wiegert Mulder is directievoorzitter van Rabobank
Haarlem en Omstreken. Eén van de 140 autonome,
lokale Rabobanken. Een bank met een unieke organisatiestructuur, een coöperatie. Een structuur die het
in deze woelige economische tijden uitstekend doet.
Reden ook voor de Verenigde Naties om 2012 uit te
roepen tot ‘Het Jaar van de Coöperatie’. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze organisatievorm is
voor de wereldeconomie.
Bij ons passen steekwoorden als betrouwbaar, duur
zaam, transparant en lokaal betrokken. Die waarden
blijken al meer dan 100 jaar waardevast en waardevol.
Want waar vind je een bank waar winst geen doel maar
een middel is en waar eerst draagvlak wordt gezocht
en dan besloten? Veel van onze klanten hebben er voor
gekozen om lid te worden en daarmee ook de mogelijk
heid te hebben om invloed uit te oefenen op ons beleid.
Om een voorbeeld te noemen;onze leden hebben een
belangrijke stem in het lokale vestigingenbeleid. De
uiteindelijke “macht” ligt daarmee dus bij onze meest
betrokken stakeholders.
Mensen vragen zich vaak af; “wat merk of zie ik daar
van?”.Wij investeren een substantieel deel van onze
winst in het lokale leefklimaat middels het Rabobank Sti
muleringsFonds. Door onze onlangs verstrekte bijdrage
kan bijvoorbeeld de Reddingsbrigade Bloemendaal tien
nieuwe zwemvesten aanschaffen en kan kinderboerderij
Nijmanshofje in de Amsterdamse buurt voor de speel
tuin een mooi speeltoestel kopen. Ook zijn we sponsor
van diverse partijen. We kijken bij sponsoraanvragen
vooral naar mogelijkheden om samen met de partner el
kaars expertise en netwerk te gebruiken. Het moet voor
beide partijen toegevoegde waarde hebben. Omdat de
opbrengst van sponsoring vooral ontstaat door een we
derkerige relatie, zorgen wij ervoor dat we betrokken zijn
bij de activiteiten van onze sponsorpartner. We zijn on
der meer sponsor van AMHC Rood-Wit in Aerdenhout,
koninklijke HFC en ook sponsoren we met veel genoe
gen het G-team van BVC Bloemendaal. Daarnaast dra
gen we cultuur een warm hart toe; we zijn met trots
partner van onder andere Openluchttheater Caprera in
Bloemendaal en Philharmonie en Stadsschouwburg in
Haarlem. We vinden het belangrijk om verbinding te ma
ken tussen diverse partijen in ons werkgebied, de spin in
het web te zijn. We zijn actief in diverse netwerken in de
omgeving, verzorgen bijeenkomsten voor diverse doel
groepen en participeren actief bij belangrijke events.
Daarnaast zijn we lid van de diverse winkeliersvereni
gingen in ons werkgebied. Dat vinden we ook bij onze
rol horen: verbindingen maken waar we onze klanten
verder mee helpen.
Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen?
Meer informatie over de fondsen van
Rabobank Haarlem en Omstreken,
zoals selectiecriteria en beleid, vindt
u op www.rabobank.nl/haarlem.
Wiegert Mulder
Directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken
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Vind ons op facebook:
www.facebook.com/zandvoortsecourant

Actie vanaf

donderdag 8 maart
t/m zondag 11 maart





Tijgerwit € 1,75
Proefstol € 1,25
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
Broodje van de week:
broodje tonijn salade € 2,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!
Drankjes vaste prijs en hapjes gratis.

!!! 22ste tien over rood toernooi !!!

waterstanden

OPEN HUIS ZATERDAG 10 MAART
VAN 11.00 TOT 13.00 UUR
Oosterstraat 11
Zandvoort

vraagPRIJS:

€ 295.000,= k.k.

Bijzonder karakteristiek
woonhuis met patio in
een uitstekende staat en
in het centrum gelegen.
De woning heeft momenteel 2 wooneenheden met
verhuurmogelijkheden. Relatief eenvoudig weer tot
één woonhuis te creëren. Kom naar het open huis!
• Fraaie, karaktervolle familiewoning of geschikt
voor dubbele bewoning;
• Goede parkeergelegenheid door vergunningsysteem;
• Het geheel verkeert in een zeer goede staat;
• Woonoppervlakte ca. 110 m2, perceeloppervlak ca. 85 m2;
• Zie onze website voor meer informatie en plattegronden.

6 - 7 en 8 april • Inschrijven aan de bar

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

www.greevenmakelaardij.nl

Ondernemer in Zandvoort:
doe mee met de ZandvoortPas!
Al sinds 2006 kunnen ondernemers deelnemen
aan de ZandvoortPas. Met deze pas profiteren
pashouders van leuke aanbiedingen in diverse
plaatselijke bedrijven. Ieder jaar maken
circa 800 gezinnen gebruik van de ZandvoortPas en
profiteren van de voordelen van het winkelen in Zandvoort.

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

2012

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Ondernemer in Zandvoort: doet u ook mee?
Bel of mail en vraag naar de voorwaarden:
Letty van den Brand-Kinderdijk
T: 06-43 42 97 83
E: letty@zandvoortsecourant.nl
2012
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www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

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

Bewoners om LDC naar Raad van State
Afgelopen vrijdag was een zitting van de Raad van State
(RvS) over een voorlopige voorziening in het Louis Davids
Carré. Drie Zandvoortse gezinnen hadden de gemeente
gedaagd. De gemeente werd mede door projectwethouder
Andor Sandbergen vertegenwoordigd.

2e Bouwfase is locatie Hannie Schaft

Een van de eisers is Marc
Versteege, die net als de andere gezinnen tegen het LDC
gebied aan woont. “Onze
mening over de voorlopige
voorziening, zeg maar bouwstop, met betrekking tot het
bestemmingsplan LDC is
niet zo eenvoudig. Allereerst
willen wij heel duidelijk naar
voren brengen dat wij absoluut geen enkel financieel
belang bij het project hebben, anders dan het belang
van alle Zandvoorters. Want
Zandvoort als gemeente
loopt wel degelijk financiële risico’s in dit project. Het
bouwen van de parkeergarage zonder te weten wat er
bovenop komt en aan welke
eisen dit moet voldoen is
een groot financieel risico.
Dit heeft onder andere Jerry
Kramer herhaaldelijk geprobeerd aan de gemeenteraad
duidelijk te maken, helaas
zonder succes. Wanneer er
gebouwd wordt volgens het
aangevochten bestemmingsplan LDC is de kans groot dat,
wanneer wij uiteindelijk in
het gelijk gesteld worden betreffende onze argumenten,
dit niet meer hersteld kan en
zal worden. De gemeenschap
zou dan voor een voldongen
feit gesteld worden. Ook dit
zou de gemeente veel geld
kosten”, aldus Versteege.
De eisers zeggen dat ze met
de realisatie van de eerste
fase hebben gemerkt dat de
Zandvoortse bevolking absoluut niet tevreden is met

het resultaat. Ze vrezen dat
de ontwikkelaar, AM, bij deze
nieuwe fase de krenten uit de
pap wil halen en Zandvoort
met een betonnen kolos opscheept terwijl de gemeente
zich steeds verder in de misère draait. Versteege: “De
gemeente schermt steeds
met overeenkomsten, maar
die mogen wij of niet inzien
of die bestaan niet. Tijdens
de zitting van de RvS kwam
ook naar voren dat er, behalve
met AM, geen overeenkomsten gesloten zijn. Zelfs een
intentieverklaring is er niet.
Bij de sloop van het voormalige gemeenschapshuis en de
Rug-aan-Rug woningen hebben wij ook al aangegeven dat
de gemeente zichzelf in een
dwangpositie manoeuvreert.
Volgens het college en de Raad
was dat allemaal niet zo, maar
we zitten nu wel met een gesloopt dorpshart. Dat op die
plekken nu nieuwe ontwikkeling plaats moet gaan vinden
dat begrijpen wij als geen ander, maar het moet wel iets
worden wat de uitstraling van
Zandvoort versterkt.”
Ook over het groen, met name
de bomen, maken zij zich
grote zorgen. Versteege vertelt daar over: “De gemeente
geeft aan dat op de betonnen
berging en parkeergarage bomen geplant kunnen worden.
Dat kan ook, maar dat kost ongelooflijk veel geld. Dat is niet
ingepland en daardoor niet
realistisch.” AM wil dat zo snel
mogelijk begonnen wordt

met de bouw op de Hannie
Schaftschool-locatie. “Dit omdat ze de kopers niet teleur
willen stellen. Dit houdt dus
onder andere in dat AM iets
verkocht heeft wat ze eigenlijk nog niet hadden kunnen
verkopen. Het spreekwoord
luidt: ‘De huid niet verkopen
voor het dier geschoten is’.
Tevens zouden er per 1 april
aanstaande nieuwe bouwregels gaan gelden. Deze regelgeving houdt onder andere
in dat de hoogtes van deuren en plafonds aangepast
dienen te worden en dat de
appartementen een berging
in de parkeergarage zouden
moeten krijgen. Vooral in dat
laatste hebben de gemeente
en AM absoluut geen zin. Dus
hebben ze haast. Zoals het
hele project al van haast aan
elkaar hangt.”
De gemeente haalt de ‘Crisis
en Herstel wet’ van stal om dit
project door te drukken. Doen
ze dit nu ter faveure van de
gemeenschap van Zandvoort
of voor projectontwikkelaar
AM, vraagt Versteege zich af.
Tot slot: “De voorzitter van
de RvS zal zich hierover buigen en op 15 maart uitspraak
doen. Wij zijn heel erg benieuwd. Mocht de voorlopige
voorziening (bouwstop) niet
toegekend worden, dan worden toch al onze argumenten
en bezwaren in het vervolgproces afgehandeld. Over ongeveer een jaar doet de RvS
een uiteindelijke uitspraak.
Geen idee wat de consequenties daarvan zullen zijn.”

Reactie gemeente

Wethouder Andor Sandber
gen, die gesteund werd door
raadslieden en projectambtenaren van de gemeente, reageerde als volgt: “De Raad van
State had zich goed ingelezen
in het dossier en stelde een
aantal gerichte vragen aan
alle partijen. Onder andere
over de toepassing ‘Crisis en
Herstelwet’ en wijzigingen
ten opzichte van het bestemmingsplan 2009. De gemeente wacht de beslissing op de
voorlopige voorziening af. De
uitspraak wordt over twee
weken verwacht.”
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Slagerij Vreeburg

door Erna Meijer

Naast de gelukkig steeds nieuw opgezette bedrijven in Zandvoort, moet beslist ook aan-

dacht worden besteed aan een zaak die zeker genoemd mag worden als ‘een der laatste
der Mohikanen’, namelijk Slagerij Vreeburg. Waren in het nog niet eens zo lange verleden

in Zandvoort maar liefst twaalf slagerswinkels aanwezig, zoals die van Spiers, van Eldik,
Koning en Swinkels, nu zijn het er slechts twee.
Cees Vreeburg (66): “Dat
komt mede door de teloorgang van het dorp en de
opkomst van de supermarkten. Ik verwacht ook niet
veel van de afsluiting van de
Haltestraat; de enige oplossing om (het einde van) de
Haltestraat weer meer bij het
winkelpubliek te betrekken,
is het omgooien van de rijrichting op de Grote Krocht.”
Slagerij Vreeburg bestaat al
sinds 1934 en Cees hielp al
vanaf zijn veertiende in de
winkel. Als TOP slager, altijd
goed, maakt hij in de zaak
van zijn broer in Heemstede
zijn eigen specialiteiten, zoals alle soorten (boeren- en
gerookte) ham en ook scoort
hij hoog met zijn lever- en
gekookte worst. Zoals een
net aanwezige klant spontaan aangeeft: “Het is altijd
lekker bij hem.” Hij verkoopt

eerste klas Nederlands rund-,
varkens-, lamsvlees en kip.
De Elzassersteak en het
bomschuitje, biefstuk gevuld
met kruidencrème, doen je
het water in de mond lopen.
Uiteraard is er een grote sortering aan vleeswaren en
Vreeburg heeft wekelijks een
‘Top 3 aanbieding’, waarbij u
drie soorten vleeswaren voor
een leuke prijs krijgt. Zomers
is er volop keus in alle benodigde barbecueproducten.
Ambachtelijk gemaakte
soepen zijn in ruime mate
aanwezig en het wordt lastig kiezen uit smaken als
kerriesoep, ossenstaartsoep,
bruine bonensoep, goulashof uiensoep. Ook de befaamde kroketten en bitterballen
van Kwekkeboom zijn in de
zeer hygiënische vitrines te
vinden. Een etentje wordt
compleet met heerlijke krab-,

selderie- of kip-kerriesalade
en om het helemaal af te maken, neemt u een lekker flesje
wijn mee. Wilt u het een keer
makkelijk aan doen, kies dan
voor de kant-en-klaarmaaltijden zoals lasagne, nasi- en
bamischotels. Voor tussen de
middag kunt u bij Vreeburg
ook terecht voor een grote
keuze aan belegde broodjes
en er is een kleine sortering
aan groenten in glas, koffie,
rijst en frisdrank. Zelfs uw
huisdier wordt niet vergeten,
want zowel voor de hond als
voor de kat zijn verse lekkernijen als pens en hart aanwezig.
Slagerij Vreeburg, Haltestraat
54, is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend
van 08.00 tot 18.00 uur. Op
woensdag sluit Vreeburg om
13.00 uur en zaterdags om
17.00 uur. Telefoon: 5712451.

in memoriam

Cor Korver
Afgelopen weekend bereikte de Zandvoortse Courant
het bericht dat Cor Korver is
overleden. Cor Korver was
vooral binnen de Zand
voortse sportwereld alom
bekend. Hij was lid van
het comité dat de eerste
sporthal in Zandvoort, de

Pellikaanhal, realiseerde en
was jarenlang beheerder
en administrateur van de
Pellikaanhal. Hij werd na zijn
pensionering opgevolgd door
de huidige beheerder en was
heel trots toen de nieuwe hal
aan de Duintjesveldweg zijn
naam kreeg: Korver Sporthal.

Vooral in het begin was
Korver vaak aanwezig in de
nieuwe hal om adviezen te
geven. Cor Korver is op 86-jarige leeftijd overleden en is
afgelopen woensdag ter
aarde besteld. Wij wensen
zijn familieleden sterkte bij
het verwerken van dit verlies.
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U wilt bloemen…..
wij hebben ze!
Specialist voor al uw bloemwerken.

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
.........................................................
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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274

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

Voor een professionele
en plezierige voet
behandeling,
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.

Tuincentrum
Bloeiende violen
groot -en kleinbloemig
Vergeet-mij-nieten
Bellis (Madeliefje)
Op onze poet gratis parkeren!
Dinsdags gesloten
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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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)
.........................................................
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
.........................................................
Bij Tennisclub Zandvoort
kan je tennissen op elk
niveau. Nieuwe leden
welkom vanaf 6 jaar.
Meld je aan voor de
Open dag op 31 maart.
www.opentennisdagen.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.
.........................................................
Zorgeloos trouwfeest?
ONAIR-Events regelt
het graag voor u.
Entertainment,
artiesten, dj’s en alles
wat er verder bij een
bruiloftsfeest komt kijken!
Tel. 023-6200064
www.onair-events.nl
.........................................................
Te koop:
nageltafel met
afzuigsysteem. Nieuw!
€ 175,-. Tel. 06-52006227

Wiskundebijles
ervaren docent
Klas 2 en 3 vmbo, havo, vwo
Eindexamenvoorbereiding
klas 4 vmbo
Locatie:
overdag Aerdenhout;
’s avonds Haarlem
Info: 06-29121988 / www.
wiskundebijles-haarlem.nl
.........................................................
Gezocht: betrouwbare
en nauwkeurige
schoonmaker(-ster) voor
zomerhuis in Zandvoortzuid. Werktijden 11-13 uur.
Evt. te combineren met
schoonmaak hoofdhuis. Per
2 april a.s. Tel. 06-28445571
.........................................................
Bonjour! Ik geef
Frans conversatie.
Heeft u interesse dan
kunt u mij bellen.
Benedicte Moreau,
06-25508014
.........................................................
Gezocht: autostalling
binnen, in Noord.
Voor de zomer 2012. Afm.
ca. 6m. lang en 3m. hoog.
Tel. 06-28024134
.........................................................
For rent/te huur:
2-kamerflat in De Schelp.
€ 750,- p.m. + internet
en parkeerplaats.
Tel. 5719357 of 06-17455032
.........................................................
Voor reünie bejaardenhuis
‘De Olijftak’ ben ik
op zoek naar
Hermien van der Mije.
Wie kent haar?
Tel. 5736744
.........................................................
Koffie Weetje
Wist u dat de koffieboon
in feite een volgroeid
zaadje van de kers van
de koffieplant is? De bes
lijkt op een cranberry en
heeft een zoete pulp.
Tea-Licious
........................................................
Aloë Vera?
Kom naar de gratis
informatiemiddag over
gezonde voeding van
Annette ter Heijden:
Do. 15-3 v.a. 10.30 uur
in Zandvoort. Reservering/
info 023-5716511
.........................................................
Gezocht op korte termijn:
nette verzorgde woning
met 3 slaapkamers
in Zandvoort.
Tel. 06-10031304

C U L T U UR
Nieuwe kunstwisseling in collegekamer
Elke vier maanden exposeren twee kunstenaars van Beel-

dende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) hun werk in de collegekamer in het raadhuis. Dit keer zijn de kunstwerken van
Marijke van Gool (keramiek) en Cees Geursen (foto’s) te
bezichtigen door de vele bezoekers van het college.

Marijke van Gool en Cees Geursen

Tekst en foto Nel Kerkman

Samen met de kinderburgemeester Beyonce Van Eck
werden de twee BKZ kunstenaars en Margreet Ras,
de coördinator van dit project

‘Collage des Colleges’, hartelijk ontvangen. Elke keer is
het een verrassing welke
kunst voor 4 maanden de kamer gaat opvrolijken. Midden
op de vergadertafel staat nu
een kleurige keramische vaas

met als middenstuk het hart
van een roze bloem. Meestal
nodigt het object op tafel uit
voor een beginvraag.

Marijke van Gool

Vandaar de vraag aan Van
Gool wat haar zo boeit in
het bewerken van aardewerk.
“Je begint altijd met een stuk
klei. In je handen kan klei alles worden. Natuurlijk heb
je techniek nodig, maar met
je fantasie of intuïtie is alles
mogelijk. En alles wat je dan
maakt krijgt vanzelf jouw
vingerprint. Alsof je jezelf een
spiegel voorhoudt en dingen
ziet die je eerder nooit had
gezien”, is de uitleg die Van
Gool geeft over haar kunst.
Vooral de combinatie lamp
en spiegel in Delfsblauw mozaïek geeft de vergaderkamer
een voorname uitstraling. Op
de vensterbank liggen enkele
keramische objecten die haar
inspiratiebron ‘de zee’ tonen.
Daarbij is de speciale kera-

Sporen uit het verleden

mische stooktechniek Raku
prachtig aanwezig.

Cees Geursen

“Kermis in al zijn facetten”
is dit keer de keuze die van
Geursen gemaakt heeft voor
de mini-expositie. Door een
goede timing met lichtval,
beweging en kleurencombinaties geven de beelden
een bepaald spanningsveld
van plezier en feest. Je hoort
nog net niet de achtergrondmuziek van een kermis. Zo is
Geursen altijd op zoek naar
diffuus licht die zijn onbewerkte digitale foto’s een
bepaald beeld geeft. Zijn
inspiratiebron is de natuur
en net zoals bij Van Gool zijn
strand en zee ook bij Geursen
een dankbaar onderwerp.
Mocht u in de gelegenheid
zijn en de deur staat open,
schroom dan niet om even
om het hoekje te kijken naar
de nieuwe mini-expositie.

door Nel Kerkman

Raamhanger met de Blauwe Tram
De fraai gebrandschilderde raamhanger met de oude

watertoren nodigde een lezer uit om ook zijn raam-

hanger met een unieke beeltenis uit de Zandvoortse
geschiedenis te sturen. “Ook deze mag niet ontbreken

in de rubriek Sporen uit het verleden”, schreef hij ons.
Inderdaad, want met de komst van de trein en later de
tram is Zandvoort een bruisende badplaats geworden.

Boedapester

De Blauwe Tram is in het
algemeen de verzamelnaam voor de tram zoals
hij gereden heeft tussen
1881 en 1961. In de volksmond werd de tram ‘De
Boedapester’ genoemd
en vanaf 1924 had deze
tram een blauwe kleur.
Na de bezetting steeg
het particuliere autobe-

zit en nam de betekenis van
de tram af, die steeds vaker
werd gezien als een sta-inde-weg voor het autoverkeer.
In de jaren '50 was het beleid
van de NZH erop gericht de
tram te vervangen door de
bus, die wendbaarder was
en bovendien goedkoper
in exploitatie. Een voor een
verdwenen de lijnen van de
Blauwe Tram. De drukste

lijn, Amsterdam-HaarlemZandvoort, werd opgeheven
op 31 augustus 1957. In het
NZH Vervoer Museum in
Haarlem, Leidsevaart 396,
zijn de Boedapester en andere trams en bussen te bezichtigen. Maandag en donderdags geopend van 9.00
tot 12.00 uur, zaterdags van
11.00 tot 16.00 uur.

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: Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl
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Voorjaar in De Krocht
met Lilian Vieira
Buiten was het regenachtig maar in theater De Krocht

scheen afgelopen zondag de zon. De Braziliaanse zangeres
Lilian Vieira wist, samen met het trio Johan Clement de zon
te laten schijnen. Voor de gelegenheid bestond het trio uit

Johan Clement (vleugel), Edwin Corzilius op contrabas en

Frits Landesbergen op drums. In een goed bezette zaal van
theater De Krocht leek het wel Braziliaans carnaval.

Lilian Vieira

door Lienke Brugman

In haar zomerse outfit bracht
Vieira direct sfeer en vrolijkheid in de zaal van De Krocht.
Zoals altijd weer uitstekend
begeleid door Clement,
Corzilius die de afwezige Erik
Timmermans verving en zeer
bekwaam de contrabas bespeelde. Laten we de drums
vooral ook niet vergeten.
Frits Landesbergen was deze
middag zeer ritmisch aanwezig, en ritme heb je nodig
bij Braziliaanse muziek!
Met het vrolijke nummer 'Madelena' was de
Braziliaanse toon direct gezet maar ook bij het rustige
muziekstuk 'Triste' (leven
in eenzaamheid) kwam de
veelzijdigheid van deze geweldige Vieira direct naar
voren. Bij de samba 'Bala
com Bala' was het voor enkele, Braziliaanse, bezoeksters moeilijk om rustig op
de stoel te blijven zitten!
Zelf vond ik het nummer
'Lucht en zee' ('Cen E Mar')
erg mooi. Na de bossanova

'Dinorah Dinorah' werd het
tijd voor een drankje en konden de dames uit Brazilië een
praatje maken met de vriendelijke zangeres.
Na de pauze gooide Vieira
met het bekende nummer
'Dindi' hoge ogen. Met de
nummers 'Saudade de Da
Bahía' en 'Nos e o Mar' (Wij
en de zee) was het Corzilius
die met een prachtige bassolo een rustig momentje in
het muzikale geweld wist te
brengen. Na het ontvangen
van een mooie boeket bloemen, zong Vieira als toegift het bekende nummer
'Zarzuela' (Zazueira in het
Braziliaans) en....werd het
tijd voor de muzikale dames
om te laten zien wát dansen
is en hoe je de heupen moet
bewegen!
Het volgende concert is
op 1 april (geen grap) met
een optreden van jazzgitarist Vincent Koning.
Meer informatie op de vernieuwde website:
www.jazzinzandvoort.nl.
11

Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Geitenkaas van het huis.
Nu 500 gram voor
maar € 5,98

Hele maand maart voor Pashouders:

Malse Ierse braad-/
riblappen 1 kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

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

Slagerij Horneman - Grote Krocht

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

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie klein meubelen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Horeca:

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen
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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 F1

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

2012

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

Walk of Fame
herenshirts

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Nieuwe zomercollectie
is binnen !!!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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?

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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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
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.

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

De hele maand maart
is het feest bij Rosarito
want wij bestaan 25 jaar!

Let op!

Zaterdag 10 maart houden
wij open huis.
De winkel heeft een facelift gehad
en is helemaal klaar voor het
voorjaar van 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

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Kom gezellig langs! De hele dag zijn er
2 modellen om u de collectie te showen.
U kunt de collectie bekijken onder het
genot van een hapje en een drankje en voor
iedere klant ligt er een cadeautje klaar!

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Grote Krocht 20B - Zandvoort - 023-5715697

www.autobedrijfzandvoort.nl

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

WIN EEN DAMES- OF
NA:
HERENFIETS BIJ DE BRU
Koop voor 10 april 2012 3 hele staatsloten of
15x 1/5 staatslot en u kunt een
van de volgende prijzen winnen:
Hoofdprijs:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

Dames- of herenfiets
Straat hele staatsloten
E-reader incl. 11 e-books
Straat 1/5 staatsloten

t.w.v. € 650,00
t.w.v. € 150,00
t.w.v. € 100,00
t.w.v. € 30,00

Bij 3 stempels kunt u de kaart inleveren.
U ontvangt een stempel bij elke 15 euro aan staatsloten.

Volg Bruna Zandvoort op Twitter via @Brunazandvoort
en profiteer mee van diverse aanbiedingen.......

belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen

Bij elke 100 volgers verloten we een boekenbon van € 20,00,
dus Retweet en maak kans op een boekenbon.
BRUNA/POSTKANTOOR BALKENENDE
GROTE KROCHT 18 - ZANDVOORT
Openingstijden: maandag t/m vrijdag : 08.00-18.00 uur
zaterdag
: 08.00-17.00 uur
zondag
: 13.00-17.00 uur
Ook voor pakketten/kentekens is het postkantoor in het weekend geopend.
14

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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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 ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

door Erna Meijer

Gerard ‘Pieri’ Koper
Onlangs is weer een geboren en getogen Zandvoorter toegetreden tot de groep mensen die de AOW-leeftijd heeft
bereikt. Gerard Koper heeft dit heuglijke feit deze keer niet
uitgebreid gevierd, in tegenstelling tot zijn 60e in het Gemeenschapshuis met ruim 150 man. Zijn vrienden Henk en
Albert-Jan hebben hem middels een tweetal fraaie gedichten duidelijk laten weten dat zij dit toch niet zonder meer
wilden laten passeren.

hoewel hij ook nog een tijd op de zondag heeft gehandbald. Het voetballen heeft hij zelfs tot zijn 45e gedaan.
Ook op het circuit (welke Zandvoortse jongen niet) kon je
hem heel vaak treffen. “Nu klaverjas ik elke vrijdag in hotel
Faber als lid van de ‘Zwarte Bende’ (de naam stamt uit de
kolenboerentijd) en mag ik graag biljarten. Ik heb ook wel
gebridged, maar vond dat saai omdat je niets mag zeggen
tussendoor. Verder tennis ik nog steeds elke dinsdag met
Peter ‘de Lip’ Versteege op de baan bij Nieuw Unicum. Met
hem heb ik een heel hechte vriendschap. Behalve dat ik
elke morgen bij hem in de zaak ga koffiedrinken, kan ik
alles met hem bespreken”, geeft deze ‘ruwe bolster blanke
pit’ met veel genegenheid aan.

Gerard: “Hoe wij aan de bijnaam ‘Pieri’ zijn gekomen is niet
helemaal duidelijk maar het gerucht gaat dat, als mijn
grootvader op de boulevard liep, altijd werd geroepen “hier
komt de Pier”. Mijn moeder was ook een Koper en had ‘de Die speciale band, zowel zakelijk als privé, heeft Gerard
Bul’ als bijnaam.” Het grote gezin Koper, bestaande
ook lang gehad met de helaas overleden timmeruit negen kinderen, woonde aan de Van
man Leen Paap. Hij heeft zelfs een paar jaar in
Speijkstraat. Er waren destijds, zoals
diens huis gewoond, waarbij een openbekend, geen huizen aan de overhaardbrandje in de schoorsteen de
kant en dat leverde een goed
brandweer met loeiende sirenes
speelterrein op, waar hij met
deed uitrukken. Gerard zelf had
buurjongen Nanfred Bakels
niets in de gaten en stond rusregelmatig ging ‘overkoptig te douchen.
pen’. “Ik ben na de Karel
Doormanschool naar
“Vroeger kwam ik ook heel
het VGLO gegaan, want
vaak bij het koffiehuis van
ik heb altijd al liever met
Harry en Toos en al eerder
mijn handen gewerkt.
bij Ton en Trees met natuurMijn vader had een aanlijk in de middag een biertje
nemers/metselbedrijf,
of een wit wijntje”, weet hij.
maar omdat je pas met
Dat is jammer genoeg niet
15 jaar in de bouw mocht
meer mogelijk, dus zijn derwerken, ben ik eerst een jaar
gelijke bezoekjes nu verplaatst
bij de pantoffelfabriek van Van
naar Oomstee, Fier en Laurel &
der Mije in de Schoolstraat (waar
Hardy.
later ook de Burgerlijke Stand van
Gerard
de gemeente was gevestigd) in dienst
Wat werk betreft heeft Koper nog enige
‘Pieri’ Koper
geweest.”
tijd bij de parfumeriegroothandel Revlon gewerkt, waarbij hij het onderhoud deed maar ook door
Al eerder was Gerard van zijn zesde tot zijn veertiende het hele land en in België de stands voor de lippenstifals manusje van alles actief geweest bij strandtent 17 ten ging plaatsen. In 1996 liet hij zich als ZZP-er bij de
van oom Jaap en tante Aal Zwemmer. Hij kreeg daar geen Kamer van Koophandel inschrijven, dus mag hij zelf beloon, maar omdat het thuis geen vetpot was, nam tante slissen wanneer hij de tijd gekomen acht om te stoppen.
Aal hem in het najaar altijd mee naar Haarlem, waar Momenteel is hij nog veel te druk met werkzaamheden
hij dan in de kleren werd gezet. Met oom Jaap ging hij voor de kinderdagverblijven Pippeloentje en Pluk en de
regelmatig op de brommer naar IJmuiden. Na de pan- verbouwing van het nieuwe pand van Slender You, dat
toffelfabriek kwam Gerard bij zijn vader in het bedrijf, per 1 april naar het voormalige pand van makelaar Van
waarbij alleen de diensttijd bij de cavalerie in Amersfoort Schaik op de Hogeweg verhuist.
als mortiervoertuigchauffeur (geweldig scrabblewoord!)
als onderbreking gold. “Op mijn 16e kreeg ik mijn eerste Een wellicht onvermoede hobby van Gerard, die nog niet
brommer, merk Sparta, waarmee ik met vrienden op hun genoemd is, is het salsadansen; gestart bij strandpavilKreidler en Puch via de Kerkstraat en de Haltestraat lekker joen Take Five. “Al jong vond ik stijldansen al leuk. Dat heb
rondjes reed”, vertelt Gerard nog met zichtbaar genoegen. ik geleerd bij dansschool John de Boer op het Dorpsplein,
Ook sport was al vroeg een belangrijk onderdeel van zijn waar nu de Yanks zit”, vertelt hij tot slot. Het was een
leven. Zo voetbalde hij al van jongs af aan, als opkomend bijzonder plezierig gesprek met deze ras Zandvoorter, die
verdediger en als doelpuntenmaker (maar liefst 28 stuks altijd in ons dorp is blijven wonen en die vol vuur aangeeft:
in één seizoen!). Bij Zandvoortmeeuwen was hij altijd te “mij krijgen ze hier niet weg”. Dat hopen wij dan ook van
vinden, zowel op de zaterdag als de zondag in het eerste, ganser harte!

U wilt toch ook niet
als asociaal gezien worden?
Hondenpoep is helaas weer volop in de aandacht in zowel een
gemeentelijke publicatie als in de twee ingezonden brieven in de
Zandvoortse Courant van Marijke van Wonderen en Ciska Meijer.
Terecht wordt hier weer aandacht aan gegeven want ook ons, de
Belangengroep Hondenbezitters Zandvoort, is niet ontgaan dat de
overlast in bepaalde gebieden weer aan het toenemen is.
Het groepje baasjes dat hier verantwoordelijk voor is moet volgens
ons nu gewoon door de gemeente harder worden aangepakt. Wij
wensen niet de dupe te worden van hun gedrag. Tussen tien en
twaalf uur ’s avonds is de pakkans voor hun nihil omdat de handhavers dan niet meer in dienst zijn en dat weten zij maar al te goed.
De extra kosten om af en toe op deze uren wel te controleren zijn
behoorlijk hoog. Toch zouden prikacties lonen zodat het gedrag van
dit soort baasjes gaat veranderen. Ons voorstel aan de gemeente
is om de sancties te verhogen waardoor ook het kostenplaatje
neutraal kan blijven.
Een annekdote van een onzer deelnemers willen wij u niet onthouden: Zijn oom was jaren geleden voor het eerst in Canada. Hij reed
ergens aan de westkust en gooide iets uit het raam van zijn auto.
Hij vervolgde zijn autorit maar 20 minuten later werd hij aangehouden door de politie en kreeg meteen het volgende vonnis: terug
rijden, het vuil opruimen en een bekeuring. Hij zei dat de boete hem
niet zoveel interesseerde, maar dat terugrijden en het opruimen
voor hem de straf was en hij het daarna nooit meer gedaan had.
Wellicht is dit ook in dit geval een goede oplossing.
Belangengroep Hondenbezitters Zandvoort

Ongelijke parkeerkosten
Geachte Zandvoortse courant,
Overal in Zandvoort komen parkeervergunningen. Nu is Oud Noord
aan de beurt, en daar woon ik. We hebben netjes een brief gehad
van de gemeente met daarin ook de prijzen voor de vergunning en
bezoekerspas. En daar was ik erg verbaasd over: een (verplichte)
vergunning kost € 80 en een bezoekerspas € 20.
Maar hoe kan dit nu? Want aan de andere kant van Zandvoort,
zoals in de Brederodestraat, betalen ze maar € 40,50 en € 13
voor een bezoekerspas! Wij gaan dus in Noord 50% meer betalen.
Dit kan de gemeente Zandvoort toch NIET maken?

Een teleurgestelde inwoner van Oud Noord

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Geleidelijk op
naar lenteweer
Nieuw cursusseizoen 2012
Kinderen:
Typevaardigheid
Blind leren typen met 10 vingers,
dat leer je nooit meer af.
Donderdag 15:30 – 16:45
8 maart t/m 14 juni

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Wij gaan binnenkort
verhuizen naar Jupiter Plaza.

Houd ons in de gaten.

Website bouwen, vanaf 11 jaar
Donderdag 15:30 – 16:45

15 maart t/m 26 april

Fotografie/Film maken
Woensdag 13:00 – 14:30

7 maart t/m 11 april

Volwassenen bewegen:
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

Tevens breiden wij uit met
een biologische winkel en een
biologisch/vegetarisch restaurant.
Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort • Tel.:023-87 96 055

Hatha Yoga
Vrijdag 11:00 – 12:00

11 mei t/m 12:00

Wij zijn van dinsdag t/m zondag
geopend van 07.00 - tot 18.00 uur
Haltestraat 32a - Zandvoort
Tel.:023-87 96 055

Creatief:
Kunstgeschiedenis,
Hoogtepunten uit de vroege Italiaanse schilderskunst
Donderdag 10:00 – 12:00
5 april t/m 26 april

Talen:
Spaans,
Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje?
Maandag 20:00 – 22:00
16 april t/m 9 juli

Computer:
Senioren Computercursus
Basiscursus
Dinsdag 10:00 – 12:00 3 april t/m 8 mei
Snuffelcursus Dinsdag 10:00 – 12:00 15 mei t/m 29 mei

OOK Samen:
Elke donderdag en twee zondagen in de maand.
Huiskamerproject voor ouderen die het leuk vinden
om met elkaar de dag door te brengen.

OOK Koffie in:
Elke Maandag van 10:30 tot 12:00 uur met elkaar koffie drinken.
Vers gebakken koekjes worden geserveerd.

OOK Toon Hermansgroep:
Voor mensen die te maken hebben gehad met kanker.
Elke 2de vrijdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur.
Vrijdag 9 maart:
diëtiste Adele Smit komt vertellen over gezonde voeding.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330
16

Voor de biologische winkel zijn wij
op zoek naar uw boodschappenlijstje
zodat u niet mis grijpt.

Mail uw boodschappenlijstje naar
info@bio-licious.nl

NIET VERGETEN!
Het voorjaar komt eraan en de temperatuur stijgt.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…

 023-5719013

De klassieke maartkoude is er dit jaar niet bij. Het wordt

alleen maar milder de komende dagen. In een restant

koude lucht sneeuwde het voorbije maandagochtend

nog even in een deel van België. De woensdagse regen
was voorlopig de laatste serieuze neerslag in de komende pakweg tien dagen.

Donderdag belooft een dag
te worden met zonnige perioden en een frisse doorstaande noordwestenwind.
Een enkele bui zou nog net
kunnen dan. De dagen daarna krimpt de stroming wat
naar zuidwest en daarmee
wordt tamelijk veel vocht
opgepikt boven zee. Het blijft
dan ook stuivertje wisselen
tussen de zonnige momenten en meer bewolkte perioden. Waarschijnlijk blijft
de bewolking de overhand
houden vooralsnog.
De temperatuur komt maximaal uit rond een graad of
9-10 in Zandvoort en omgeving. De aanlandige wind
(variërend tussen noordwest en zuidwest) blijft
daarbij gewoon doorwaaien. Azorenhooguitlopers
bepalen ons weerbeeld nog
steeds en de depressies trekken een wat noordelijker traject tijdens het tweede gedeelte van de week. Zwakke
oceaanfronten kunnen onze
landsgrenzen zo nu en dan
schampen, maar het blijft
voornamelijk droog in WestNederland.
Al met al is het heel normaal
maartweer en vanwege het
water dat af en toe neer-

daalt, de best acceptabele
temperaturen en wat zon
op het pleit zo nu en dan,
kan al van enigszins groeizaam weer worden gesproken. Toch begint de relatieve
droogte alweer op te vallen
in Noordwest-Europa.
Richting midden maart
blijven het waarschijnlijk
de hogedrukgebieden die
weersbepalend zijn. Vooral
het Europese weermodel
verwacht het accent van die
hogedrukgebieden boven
onze omgeving. Dit houdt
in dat het droge (en later
ook vrij zonnige) weer wordt
geprolongeerd, maar toptemperaturen zijn dan nog
niet haalbaar bij ons. Ook
de nachten zouden nog vrij
koud kunnen uitpakken als
dit scenario ook echt doorzet.
Mocht het hogedrukgebied
meer boven Oost-Europa arriveren (ook een realistische
variant), dan kan het pardoes
een graad of 15 worden met
ook die lentezon er volop bij.
We gaan het zien over een
week.
Meer weerinfo is er via de
site www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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Uitgesproken!

Interview
Reiki-master Dyonne Schreurs

Beperking
van meningsuiting

Reiki wordt al jaren beoefend in Nederland en wordt

steeds populairder. Steeds meer mensen zoeken alterna-

tieve ontspanning in het drukke leven van het bestaan.
Dyonne Schreurs is Reiki-master en in die hoedanigheid

We gaan de tijd weer in van het betere weer, de volle terrasjes en strandtenten en van de Formule 1! En vooral dat
laatste geeft mij weer kriebels in mijn buik. Gezellig met
een ploeg weer voor de buis en dan tactieken doornemen
over de pitstops en Olav op fouten betrappen.

wilde ik haar graag beter leren kennen.
door Ramona Jonkhout

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens van Reiki gehoord.
Maar wat is het nou eigenlijk? Reiki komt oorspronkelijk uit
Japan en is een energetische geneeswijze waarbij de universele energie worden doorgeven door het zelfherstellend
vermogen van het lichaam te stimuleren. En bovendien
harmoniseert Reiki het lichaam en geest.
Dyonne Schreurs is 36 jaar en komt oorspronkelijk uit
Sittard. Na op vele plaatsen in de wereld te hebben gewoond, heeft ze haar geliefde gevolgd en woont ze alweer
een jaar in Zandvoort. Zij heeft 12 jaar in de reclamewereld
gewerkt als marketeer en accountmanager. In 2003 heeft
ze haar eerste graad Reiki behaald en een aantal jaren
later behaalde ze haar Reiki-masterdiploma. Haar hart ligt
bij mensen helpen en ze werkt nu sinds enkele jaren als
zelfstandig ondernemer. Naast Reiki is Dyonne ook gespecialiseerd in het geven van helende massages en voetreflex
massage. “Ik hou er van om mensen te helpen om bewust
te worden van zichzelf”, glimlacht ze.
Tevens geeft ze Reiki-uitwisselingsbijeenkomsten, hier in
Zandvoort. Deze bijeenkomsten hebben tot doel informatie uit te wisselen over energetisch lichaamswerk. Er zijn

Dyonne Schreurs

vele energetische ‘healing’ technieken en niet elke techniek
is voor iedereen geschikt. De enige manier om daar achter
te komen is het te ervaren. Tijdens deze bijeenkomsten
kun je ook ervaren wat Reiki met je doet. Klachten kunnen
verergeren of je kunt op een bepaald gebied inzicht in je
leven krijgen. Ook oud zeer kan los geweekt worden. Het
is dus de kunst om dit toe te laten, zodat je bevrijdt wordt
van pijn, verdriet of trauma. Je gaat dan, als je dit toelaat,
veel lekkerder in je vel zitten. Bereidheid om te veranderen
is een must, wil je de energie van Reiki helemaal ontvangen.
De meeste mensen die bij Dyonne komen zijn ‘expats’, mensen uit het buitenland die in Nederland werken. Omdat
ze een passie heeft voor culturen en talen, richt zij zich
voornamelijk op deze groep mensen. “Ik vind het leuk om
mensen die nieuw zijn in Nederland een plek te bieden”,
zegt ze. En het loopt als een trein! We kunnen allemaal wel
wat ontspanning en bewustzijn gebruiken deze dagen. Wie
niet waagt, wie niet wint, toch?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lekkerjezelf.nl.

Kijk nou eens!

Anders wordt het wel dit seizoen. Aan alles komt een eind
en ook aan een tijdperk. Niet al te lang geleden kon ik
namelijk met een heerlijke extravagante man kletsen over
de F1 op verjaardagsfeestjes en in vroegere tijden toen
onze levens nog niet zo druk waren, keken we geregeld
samen naar dit spektakel. Juichen voor bepaalde acties
zit er sinds dit seizoen niet meer in voor hem want hij is
sinds deze week niet meer onder ons. Een groot verlies
en ook al sprak ik hem niet regelmatig, ik zal nog vaak
terugdenken aan die gezellige F1-tijden.
Met het nieuwe seizoen voor de boeg weet ik wel een ding
zeker en dat is dat gejuich ook vaak gepaard gaat met
gevloek. Ik kan er persoonlijk ook wat van. Scheldwoorden
en aanmoedigingen volgen elkaar vaak in rap tempo op.
Schrijnend en walgelijk is het echter als mensen het
woord ‘kanker’ in de mond nemen om hun frustraties te
uiten. Echt ongelofelijk storend en ik word er zelfs agressief van als mensen dit woord achter elkaar hun waffel
uitgooien. Nooit zal ik dit woord zeggen als ik mijn teen
weer eens gestoten heb of als Alonso de vangrail aan het
knuffelen is. ‘Randdebielen’ is denk ik een mooie term voor
mensen die met dit woord vloeken en schelden. Even aan
de omgeving denken doen die mensen niet en zullen dat in hun leven
ook nooit doen. Nooit meer zeggen
alstublieft. Erfelijkheid zit misschien
ook in het gebruik van dit woord anders begrijp ik niet waarom mensen
het nog zeggen.

tekst & foto: Mandy Schoorl

door Mandy Schoorl

Opbouw strandtenten

Of ze nu het hele jaar al staan, onlangs de schotten en het dak geplaatst zijn of dat net met de plaatsbepaling
begonnen is. Ik ben klaar voor zonnestralen op mijn huid, zacht glijdend zand tussen mijn tenen, klinkende
glazen op het terras en zwoele avonden met op de tong smeltende witvis. Laat die lente maar komen!

Tegeltje

‘Just do it’ is een briljante
slagzin, een formidabele mantra.
Zeg ‘ja’ tegen het nieuwe
dat in je opborrelt en laat het
niet wegduwen door je
innerlijke criticus.
(bron onbekend)
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Deze week wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte geor-
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Tip:

Hachee smaakt een dag later nog beter en kunt u dus het beste in grote hoeveelheden maken; twee of drie keer dit recept bijvoorbeeld. Wat overblijft, vriest u in voor
later. Met gekookte aardappels, rijst of frites erbij hebt u dan een heerlijke en snelle
maaltijd.

Oplossing Breinbreker

-

Oplossing Kakuro

3

Bereiding:

Dep het vlees droog, snijd het in stukken en bestrooi het met zout en peper. Verhit de
boter in een braadpan en braad het vlees op hoog vuur rondom bruin. Voeg de uien
toe en bak ze enkele minuten mee. Strooi de suiker en verkruimelde ontbijtkoek erover
en voeg de laurier en kruidnagel toe. Schenk 400 ml water in de pan. Als u het vlees
in (bok)bier of vleesbouillon stooft, smaakt de hachee nog intenser. Breng het vocht
aan de kook en leg het deksel op de pan. Draai het vuur laag en stoof de hachee in 2
tot 3 uur gaar tot het vlees gaar is. Maak de ragoutbakjes warm in de oven en schep
de hachee in de ragoutbakjes. Garneer eventueel met peterselie.

Is Faith misschien de ideale huisgenoot voor u? Kom haar dan snel eens bezoeken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

8

1 laurierblad,
5 kruidnagels,
24 kleine of 8 grote
ragoutbakjes.

6

25 g boter,
1 eetlepel
bruine basterdsuiker,
1 plak ontbijtkoek,

17

500 g hacheevlees
(doorregen runderlappen),
250 g uien
in halve ringen,

		

Benodigdheden:

5

Hachee in ragoutbakjes

8

Vorige week beschreven wij het kookboek ‘Hapas’ voor u.
Een mooie gelegenheid om uw gasten echt eens met iets origineels
te verrassen is het onderstaande recept uit datzelfde kookboek.

2 17\17 4

Recept

3

Recept

Over Faith kun je kort zijn: ze
heeft alleen maar goede eigenschappen en het is dan ook onbegrijpelijk dat deze lieverd nooit
is opgehaald. Ze is gevonden en
haar baas heeft haar nooit meer
geclaimd; nu is ze dus op zoek
naar iemand die haar in huis en
hart opneemt. Faith is heel erg lief,
rustig en sociaal met andere honden, ze loopt keurig aan de riem
en ze luistert fantastisch! Omdat
ze gevonden is, is het niet bekend
of ze alleen kan zijn en of ze in de
auto rijden leuk vind. Maar omdat
ze zo’n rustig karakter heeft zal dat
wel niet zo’n probleem geven. Kortom, een hele leuke en lieve hond!

5

Kook eens anders

Smit uitgenodigd om over
gezonde voeding te komen
vertellen. 10.30 tot 12.00 uur,
OOK Zandvoort, Flemingstraat
55, tel. 5740355.

Dier van de Week

		

De oplossing staat elders op deze pagina

seld over alles rond deze ingrijpende ziekte en dat wordt als
erg ondersteunend ervaren.
Voor de bijeenkomst van vrijdag 9 maart is diëtiste Adele
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Elke 2e vrijdag van de maand
komt de lotgenotengroep voor
mensen die te maken hebben
(gehad) met kanker bij elkaar.
Er worden ervaring uitgewis-
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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 helft van het geld dat de
scoutinggroepen ophalen
mag naar eigen inzicht worden besteed aan activiteiten of

13 9\24 3

FGE

brengst gebruikt Jantje Beton
voor speelprojecten in heel
Nederland.
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Op zaterdag 10 maart zal de
Jantje Beton Week worden afgesloten met een collecte in
de winkelstraten. Maar liefst
50% van de collecteopbrengst
is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisaties.
De andere helft van de op-
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lopen maandag is de huis-aan-huiscollecte gestart.

7

		

falo’s en Scoutinggroep St. Willibrordus/Stella Maris. Afge-

17\17
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de buurt. In Zandvoort collecteren Scoutinggroep The Buf-

6\10

1

17
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ganiseerd: een collecte voor en door het jeugdwerk bij u in

20

7

29

spelmaterialen waar normaal
gesproken geen geld voor is.
Bijvoorbeeld aan het organiseren van een vakantiekamp
of het aanschaffen van een
nieuw speeltoestel. Zo kunnen
de verenigingen mede dankzij
de collecteopbrengst een zinvolle vrijetijdsbesteding voor
de jongeren en kinderen uit
uw buurt organiseren. Geef
daarom aan de Jantje Beton
Collectant en help de kinderen uit uw omgeving om lekker buiten te kunnen spelen.
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Scouting collecteert voor Jantje Beton
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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

Plastic: een stille catastrofe
Jaarlijks 4,7 miljoen ton in zee

Vrijwel al het plastic dat ooit gefabriceerd is bestaat nog
steeds, in de een of andere vorm. Wetenschappers ver-

wachten dat plastic zo’n duizend jaar blijft bestaan alvo-

rens het vergaat. Uit onderzoek is gebleken dat er zoveel

plastic in onze oceanen en zeeën belandt dat er sprake is
van een stille catastrofe.

Plastic wordt in zeewater afgebroken tot minuscule deeltjes
die in de magen van vissen en vogels terechtkomen, en uiteindelijk in die van ons. We zijn bezig onszelf stelselmatig
te vergiftigen. Tot in de verste uithoeken van de oceanen
zijn grote hoeveelheden plastic aangetroffen, meegenomen
door de machtige zeestromen over onze planeet. Zelfs op
plekken waar vrijwel nooit een mens komt, drijft ons afval.
De hoeveelheid plastic die jaarlijks in zee terechtkomt wordt
geschat op 4,7 miljoen ton. Dat is 12.000 ton per dag. 12
miljoen kilo! Per dag! Die enorme hoeveelheid kost dagelijks het leven aan 100.000 zeezoogdieren en een miljoen
zeevogels per jaar.
In de afgelopen tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan
in de hele 20e eeuw. Per jaar wordt er wereldwijd 250 miljoen
ton plastic geproduceerd. De helft daarvan wordt maar één
keer gebruikt en dan weggegooid. Per minuut worden er 1
miljoen plastic tasjes gebruikt. Alleen al in Nederland gaat

Plastic kost jaarlijks aan 1 miljoen zeevogels het leven

Het is een enkeling misschien opgevallen dat deze rubriek
Zandvoort Plus sinds kort een 14-daagse frequentie kent in

plaats van een wekelijkse. Dit komt omdat uw verslagge-

het om anderhalf miljard plastic tasjes per jaar.

ver sinds zes weken in de gevangenis zit. Niet om te brom-

Extra verantwoordelijkheid

Buch in de bajes…

Ik heb eens zitten rekenen: als je die 12 miljoen kilo plastic
afval per dag deelt door het aantal aardbewoners (7 miljard),
dan kom je op minder dan 2 gram per persoon per dag. Dus
als iedereen elke dag minder dan 2 gram plastic zwerfafval
opraapt en in de prullenbak gooit, is het probleem opgelost.
Vanochtend liep ik langs Dirk van den Broek, en rond een
prullenbak lagen zeker vier petflesjes waar van die energydrink in gezeten heeft. Blijkbaar is zo’n drankje weinig
effectief, want degenen die het hadden opgedronken, hadden nog niet eens de kracht om dat flesje in de prullenbak te
deponeren. Dus heb ik de flesjes opgeruimd en weggegooid.
Als kustbewoners hebben we nu eenmaal een extra verantwoordelijkheid richting de zee.

Grote inspiratiebron

Veel plastic afval is afkomstig van zeeschepen | fotografie: Jolanda Meier-Koning

Buch in de bajes

De Amerikaanse schrijver en psychotherapeut Dr. Wayne
Dyer schrijft in zijn boek ‘Inspiratie’ (2006): “Wanneer we ons
bewustzijn verhogen van het egoniveau, dat zegt: ‘Ik heb dat
(…) niet laten vallen, dus hoef ik het ook niet op te ruimen!”
naar: “Hoe kan ik van dienst zijn?”, worden we onwillekeurig
een bron van inspiratie voor iedereen…”. Een grote inspiratiebron voor ons allen is fotografe Jolanda Meier-Koning. Niet
alleen ruimt zij in haar eentje grote hoeveelheden zwerfafval
op, maar zij neemt ook nog een moment tussen vinden en
opruimen om met haar camera prachtige foto’s te maken
van zwerfvuil. Zo weet zij een van haar grootste ergernissen
om te zetten in creativiteit, en is ons allemaal vervolgens van
dienst door de troep te verwijderen.
Er zullen lezers zijn die denken: wat een soft gedoe, ik ga daar
een beetje andermans rotzooi oprapen, toedeledoki! Mijns
inziens zijn de Jolanda’s van deze wereld allesbehalve soft,
maar tonen ze karakter door zich niets van de verbaasde,
denigrerende, ja soms zelfs agressieve reacties van anderen
aan te trekken die zich aangevallen voelen doordat anderen
wel in staat zijn om hun ego te overwinnen in dienst van
het grotere goed.
Kijk voor meer informatie op plasticsoupfoundation.org

Een symfonie van rotzooi gevonden op een klein stukje strand

men, maar in verband met een uniek nieuw tv-project:

Menno Buch | Foto: Hans Böke

Menno Buch, ex-Zandvoorter, broer van Boudewijn en
programmamaker van onder meer Seks voor de Buch,
Buch in de Branding en De
Relatieman, kwam in 2005
door zijn decennialange vrijwilligerswerk met gedetineerden op het idee om een
programma te maken over het
leven in een Nederlandse gevangenis. Het heeft vervolgens
jaren geduurd voordat hij een
voet tussen de deur bij justitie
kreeg. Totdat staatssecretaris
Teeven zei: goed, maak dan
maar een proefaflevering, we
willen wel eens zien wat je van
plan bent. Zo gezegd, zo gedaan: Menno filmde een dag
in de gevangenis van Alphen
aan de Rijn en monteerde daar
20 minuten uit. Justitie was
blij verrast door het resultaat.
Daarna is Menno naar Erland
Galjaard, programmadirecteur
van RTL4, gestapt en ook hij
was direct enthousiast.
Menno en zijn vrouw Nicole,
uitvoerend producent van
beroep, hebben vervolgens
een team samengesteld
waarmee ze dit project wilden realiseren. En tot mijn
grote vreugde hebben ze mij
gevraagd als eindredacteur.
Sinds half januari hebben we
met z’n vijven (Menno, Nicole,

twee producers en
ik) een kantoor in
de Penitentiaire
Inrichting Almere;
vijf weken lang
hebben we research gepleegd
en een miljoen vragen gesteld over
hoe het allemaal
werkt en waaròm
het zo werkt. We
volgen niet alleen
het personeel,
maar ook een aantal van de
350 gedetineerden. Ze vertellen openhartig over hun leven, hun misdaad (of hun onschuld) en hun toekomst. En
geven antwoord op de vraag:
heeft gevangenisstraf zin?
Afgelopen week zijn we daadwerkelijk begonnen met filmen, en inmiddels ben ik samen met editor Bram Slinger
bezig met het monteren van
de eerste resultaten. Ook dat
doen we in de P.I. Almere, zodat de lijnen met Menno, regisseur Robert Konkelaar en
de cameraploeg zo kort mogelijk zijn. Het wordt fascinerende tv, met als doel: laten zien
hoe het er nu werkelijk aan
toe gaat in een Nederlandse
gevangenis. In een tijd waarin
we allemaal in toenemende
mate de broekriem aan moeten halen, is het goed om open
en eerlijk te laten zien waaraan ons belastinggeld wordt
besteed. Dat vindt justitie ook,
en daarom laten ze dit voor
het eerst in de geschiedenis
toe. Maar voor mij persoonlijk
zijn het vooral ook de vaak verbijsterende verhalen die ertoe
doen, zowel van personeel als
van gedetineerden. Buch in
de bajes is vanaf 15 april elke
zondagavond tussen 20.00 en
21.00 uur te zien op RTL4.
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Gemeentelijke publicatie week 10 - 2012
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.

Nota speel- en ontmoetingsplaatsen in Zandvoort 2012

In de vergadering van 21 februari 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort de nota Speel- en
ontmoetingsplaatsen Zandvoort 2012 voorlopig vastgesteld en
vrijgegeven voor inspraak. De nota ligt gedurende zes weken
(van 9 maart t/m 20 april 2012) ter inzage bij de Centrale Balie
in het Raadhuis en is beschikbaar via de gemeentelijke website.
De nota Speel- en ontmoetingsplaatsen in Zandvoort 2012 is
een actualisatie van het bestaande speelplaatsenbeleid en
het gemeentebestuur onderschrijft daarmee het belang van
een kindvriendelijk dorp. De gemeente kiest er ook voor om
voorzieningen te creëren die bedoeld zijn als ontmoetingsplek
voor alle buurtbewoners. Op grond van een quickscan van de
bestaande speelvoorzieningen in Zandvoort is, rekening houdend met het aantal kinderen en leeftijden in de verschillende
wijken een analyse opgesteld. De analyse leidt tot een aantal
in de nota voorgestelde maatregelen om speelvoorzieningen
samen te voegen, te verwijderen of waar het van belang is
nieuwe speelvoorzieningen te creëren. Uitgangspunt hierbij is
dat de voorgestelde maatregelen in overleg met de omwonenden tot uitvoering zullen worden gebracht. Tijdens de termijn
dat de nota ter inzage ligt kunnen door een ieder schriftelijk
zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen dienen gericht
te worden aan het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Inloopavond bewonersparkeren Park Duijnwijk
en Oud Noord

Wij willen u uitnodigen om de inloopavond te bezoeken op
maandag 12 maart 2012 van 18.00 – 20.00 uur in het Rode
Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan. Daar kunt u vragen
stellen over het Bewonersparkeren en het parkeerbeleid in Park
Duijnwijk en Oud Noord.

Vergadering welstandscommissie

De vergadering van de commissie voor welstand en monumenten van donderdag 15 maart 15.00 uur, wordt verschoven
naar maandag 19 maart 14.00 uur.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 13 maart wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 15 maart
wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
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Zandvoort:
- Prinsesseweg t/o nummer 16, plaatsen bergbezinkbassin,
verzonden 01 maart 2012, 2012-VV-020.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning):

Zandvoort:
- Pasteurstraat 2a, vergroten van een balkon, 2012-VV-001.

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.

Evenementenvergunningen verleend

De volgende evenementenvergunningen op grond van artikel
2:25 van de APV zijn verleend aan:

• Kermisorganisatie Duursma B.V. voor het houden van de
familiekermis op het Badhuisplein, Strandweg en Boulevard
de Favauge van vrijdag 20 juli 2012 t/m zondag 29 juli 2012.
De kermis is geopend tussen 12:00 uur en 24:00 uur, behalve
op vrijdagen en zaterdagen tot 01.00 uur.
• De heer D. Bluijs voor het houden van het Timmerdorp
Zandvoort op Parkeerterrrein Zuid van maandag 27 augustus
2012 tot en met vrijdag 31 augustus 2012 van 10:00 uur tot
17:00 uur en op vrijdag tot 21:00 uur.
• Beachclub Riche voor het houden van het 5e Luminosity
Beachclub Festival 2012 op zaterdag 24 juni 2012 en zondag
25 juni 2012 van 12:00 uur tot 24:00 uur;
• KMG Events voor het houden van de Voorjaarsmarkt op
zondag 20 mei 2012 van 10:00 uur tot 18:00 uur, voor de
Zomermarkt op zondag 12 augustus 2012 van 10:00 uur tot
18:00 uur en voor de Feestmarkt op zondag 25 november 2012
van 10:00 uur tot 17:00 uur.
• Stichting Zandvoortse 4-Daagse voor het houden van de
Sprookjeswandeling op 22 december 2012 van 16.00 uur tot
20.00 uur op het Kerkplein en Raadhuisplein.
• Sport Support voor het houden van de 28e Zilveren Kruis
Achmea Loop op zondag 30 september 2012 tussen 14.00 uur
en 15.30 ter hoogte van het Visserspad en het Duinpieperspad.
Op woensdag 22 februari 2012 zijn de volgende vergunningen/ontheffing verleend:
• Aan de heer D. de Waal Malefijt, vergunning voor de Jan
Knippenberg Memorial Ultraloop op zaterdag 7 april 2012
• Aan Strandactief, ontheffing voor het rijden met een voertuig over het strand van Zandvoort in 2012.
• Aan de heer B.J.L.J. Zonneveld, vergunning voor het dorpsfeest op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart 2012.
• Aan Stichting Sportevenementen Le Champion, vergunning
voor de 30 van Zandvoort op zaterdag 24 maart 2012.
• Aan Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort,
vergunning voor Koninginnedag op 30 april 2012 en Bevrijdingsdag op 5 mei 2012.
• Aan Stichting Ultimarathon, vergunning voor de Strandmarathon op zondag 11 maart 2012.
• Aan Stichting Sportevenementen Le Champion, vergunning
voor de Runner’s World Zandvoort Circuit Run op zondag 25
maart 2012.

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
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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

Ayurvedic Touch organiseert Yoga open dag
Voor de 5e keer zal door Ayurvedic Touch een Yoga open
dag georganiseerd worden. Deze zal in het teken staan
van Gezondheid & Preventie en is bedoeld om iedereen die

daar interesse in heeft, er over te vertellen en te laten er-

varen door gratis yogalessen en een lezing aan te bieden.
Belangstellenden zijn 17 maart van 14.00 tot 18.00 uur van

harte welkom in het jeugdhuis achter de Protestantse kerk.
Met yoga leert men onder
andere de ademhaling goed
te gebruiken. De ademhaling
is belangrijk om zoveel zuurstof in het lichaam te krijgen
als nodig is om alle lichamelijke processen perfect te
laten verlopen. Bijvoorbeeld
door een hoge (borst)ademhaling neemt het lichaam
te weinig zuurstof op en dat
kan tot klachten leiden. De
oefeningen, de zogeheten
asana’s, maken het lichaam
soepel en krachtig en verbeteren de lichaamshouding
en concentratie. De combinatie van ademhaling en oefeningen brengt het lichaam
en geest tot rust.
Tijdens de open dag worden
er twee gratis lessen aan-

geboden: een Hatha en een
Vinyasa (power) yogales. De
Hatha is een traditionele
vorm van yoga en verloopt
in een rustig tempo. De
aandacht ligt hier meer op
de ademhaling. De Vinyasa
yoga verloopt in een ‘flow’.
De ademhaling verbindt
zich met de oefeningen en
deze verbinden zich in een
‘flow’. De doorgaande beweging zorgt ervoor dat de
les uitdagender is. Deze les is
bedoeld voor mensen die al
yoga ervaring hebben of van
een flinke uitdaging houden.
Doe voor de les makkelijk zittende kleding aan en neem
een dekentje mee voor de
eindontspanning.
Naast de yogalessen ver-

zorgt een gastspreker een
lezing over Gezondheid
& Preventie. Tevens treft
u prachtige yogakleding,
handgemaakte yogatassen
en matten aan en kunt u
heerlijke vegetarische hapjes
en kruidenthee proeven tijdens de open dag. Voor degene die zich tijdens deze dag
inschrijft voor de yogalessen,
staat een geweldige ‘goodiebag’ klaar die na de eerste les
wordt overhandigd. Tevens
kunt u zich aanmelden voor
de prachtige yogareis naar
Frankrijk die van 4 tot en
met 11 augustus zal plaatsvinden. Een folder daarover is
beschikbaar op de open dag!
De wekelijkse yogalessen worden gegeven op dinsdag om
19.15 uur en 20.45 uur
(Hatha) en donderdag
19.30 uur (Vinyasa) en
20.45 uur (Hatha). Op
woensdagmorgen
om 10.15 uur wordt er
in Santpoort ook les
gegeven. Tijdens de

zomermaanden komt daar
de zaterdag- en zondagmorgen op het strand bij. Leden
kunnen van alle lessen gebruik maken.
Naast de yoga verzorgt Ayur
vedic Touch ook de Ayur
vedische massage die zeer
reinigend en ontspannend
werkt. Tevens kunt u iedere
vrijdagmorgen in de Amster
damse Waterleidingduinen
meewandelen, Nordic Walk,
of cursussen volgen. Infor
matie over de yoga, de yogareis, de massage en Nordic
Walk treft u aan op www.
ayurvedictouch.nl of via tel.
06-11399235.

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
Nacompetitie nadert
Rond half maart is de strijd tussen de 30 deelnemende
teams in de driebandencompetitie, die begon in septem-

ber, na 18 speelweken definitief gestreden. In april start de
nacompetitie voor de hoogstscorende vier teams van elk
van de drie poules, gevolgd door kruis- en halve finales.
De besten van de drie poules
gaan het dan tegen elkaar
opnemen om te trachten
een plaats in de finales te
veroveren. Tot op heden is
alleen Oomstee 2, met Louis
van der Mije, Ton en Edwin
Ariesen, Willem Esveld en
Chris Alken, er weer in geslaagd zich bij dit illustere
gezelschap te voegen. In 2011
versloeg ook het 2e team, in
een andere samenstelling,
alle teams in spannende finales en werden zij glorieus
kampioen Driebanden-Klein
2011. Dit jaar konden helaas
Oomstee 1, Oomstee 3 en
het team van het Wapen
in de reguliere competitie tegen Heemsteedse en
Haarlemse teams (nog) niet
echt tot de top doordringen,

zij bereikten de nacompetitie niet.
De Oomstee-teams richtten
zich afgelopen week op het
inhalen van wedstrijden, die
eerder niet waren doorgegaan omdat tegenstanders
door allerlei omstandigheden niet naar Zandvoort
kwamen. Oomstee 3 speelde won met 10-8 van Vrije
Vogels, Oomstee 2 behaalde
tegen Barbiertje 1 een 9-9
gelijkspel en 2 dagen later
wonnen zij nipt met 10-9
van Hoekje 1. Deze en volgende week worden de laatste reguliere competitierondes gespeeld waarna in april
voor de vier beste teams per
poule de nacompetitie van
start gaat.
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blaasvoetbal

sjoelen

Blaasvoetbalkampioenschap
Komende zondag zal vanaf 16.00 uur in café Oomstee het

2e INZ Blaasvoetbalkampioenschap van Zandvoort van
start gaan. Na het succes van vorig jaar heeft de vriendclub
Vrienden van Oomstee een tweede editie uitgeschreven.

Winnaar blaasvoetbal 2011 Ian Beekelaar

Het is een niet alledaagse
‘sport’, dat blaasvoetbal, maar
de deelnemers aan de eerste
editie waren zo fanatiek bezig
en na afloop dermate enthousiast dat het tweede kampioenschap niet meer dan
logisch was. Het biljart van
café Oomstee zal opnieuw
omgetoverd worden tot een
arena met twee velden met
boarding en de strijd zal weer
losbarsten. De grote vraag is
in ieder geval of de kampioen
van vorig jaar, Ian Beekelaar,
zijn titel kan prolongeren.
Inschrijven kan nog aan de bar
van het café of via vriendenvanoomstee@hotmail.com.

autosport
Dennis van de Laar in ATS Formule 3 Cup
Plaatsgenoot Dennis van de Laar (18) neemt het komende
raceseizoen deel aan het Duits Formule 3-kampioenschap
onder het motto ‘Discovering Formule 3’. De door Discovery Channel gesponsorde VWO-examenkandidaat rijdt
opnieuw voor het team Van Amersfoort Racing.

Dennis van de Laar (r.) en Allard Ruyl van Discovery Channel

“Ik ben enorm blij met deze
overstap naar het toonaangevende Duits Formule 3-kampioenschap. Tijdens een test
in Barcelona, eind december,
bleek mijn rijstijl heel goed te
passen bij de Formule 3-auto
wat natuurlijk een compleet
andere wagen is dan de 2011
Formule Renault. Dit is een
grote stap vooruit en dus we
hebben de beslissing van de
testdagen laten afhangen.
Mijn rondetijden waren meteen snel en na evaluatie met
alle betrokkenen hebben we
besloten ervoor te gaan”, aldus
KNAF Talent First - talent Van
de Laar. die aangeeft dat het
belangrijk is om voor een kam22

pioensteam te kunnen rijden.
Van Amersfoort Racing (VAR)
is een begrip in de Formule 3
en een ongekend opleidingsinstituut. Dennis kan niet
wachten om met het intensieve test programma aan
de slag te gaan. Komend jaar
staat vooral in het teken van
veel leren, en met 27 races in
9 weekeinden komt dat zeker goed. “Ik hoop uiteraard
ook goede resultaten neer te
zetten, vooral voor mijn thuispubliek tijdens de seizoenopening in Zandvoort en later in
Assen. Daarnaast zal ik ook
in juli mijn opwachting gaan
maken tijdens de Masters of

Battle of the Sexes
Komende dinsdag, 13 maart, vindt de ultieme finale van
het Kampioenschap Sjoelen van Zandvoort plaats. In café
Koper zullen de beste dames het tegen de beste heren opnemen om te komen tot de algehele kampioen van Zandvoort 2012. Het is alweer de vierde ‘Battle of the Sexes’.
De deelnemers hebben zich
kunnen kwalificeren voor
deze ultieme finale tijdens
de afzonderlijke kampioen-

schappen. In ieder geval zullen Anita van Dam als dameskampioen en Gert Jan Bluijs
als herenkampioen acte de

handbal
ZSC verslaat kampioen
Zeeburg 2 uit Diemen, de kampioen in de 3e klasse D van
het Nederlands Handbal Verbond, is zondag tegen de eerste nederlaag van het seizoen opgelopen. Een super geconcentreerd spelend ZSC zorgde voor deze sensatie. In de
Korver Sporthal werd het na een zeer spannende wedstrijd
uiteindelijk 12-10 voor onze dorpsgenoten.

Formule 3 in Zandvoort”, aldus
Van de Laar, die door rijderscoach Renger van der Zande
wordt bijgestaan.
In twee jaar tijd heeft Dennis
zich ontwikkeld van de Suzuki
Swift cup, via de Formule
Renault 2.0, naar de koningsklasse voor de junior coureurs: de F3. Het team Van
Amersfoort Racing heeft een
ijzersterke historie in de Duitse
klasse: in de afgelopen vijf seizoenen werd het team driemaal tot kampioen gekroond.
Nagenoeg alle Nederlandse
topcoureurs groeiden op bij
Frits van Amersfoort. “Vorig
jaar hebben we Dennis leren
kennen en ontdekten meteen
zijn drive om een goede coureur te worden. Aan het eind
van zijn eerste ‘single-seater’
seizoen in de Formule Renault
2.0 kreeg hij de gelegenheid
een Formule 3 auto te testen
en verbaasde vriend en vijand
door meteen snelle tijden te
klokken, maar bovenal door
te laten zien controle over
zijn auto te hebben”, aldus
Frits van Amersfoort. Het seizoen voor Dennis van de Laar
begint op 5 mei tijdens het
ADAC Masters Weekend op
Circuit Park Zandvoort.

précense geven. De finalisten
van de afzonderlijke kampioenschappen zijn tevens uitgenodigd. Ook heeft de organisatie een aantal wild cards
uitgedeeld. Zo zal wethouder
Belinda Göransson eveneens
haar kunsten tonen. Aanvang
is 20.00 uur, u bent van harte
uitgenodigd om het evenement mee te maken.

Sprongschot van Manon van Duijn

Zeeburg won het hele seizoen met grote overmacht de
wedstrijden, het team heeft
een voordelig doelsaldo van
145 (!) en de verwachtingen
waren dan ook niet echt positief. Toen het eerste doelpunt
van Zeeburg al na 13 seconden een feit was, gaf eigenlijk
het publiek niet veel voor de
kansen van ZSC. Maar het zou
uiteindelijk de enige keer zijn
dat ZSC op achterstand heeft
gestaan. Hierna stond het
lange tijd 2-2 maar vlak voor
rust was er een marge van 2
punten opgebouwd die niet
meer werd afgestaan en op
een bepaald ogenblik zelfs tot
3 werd opgevoerd.
Grote spil in het geheel van
deze ZSC prestatie was doelvrouw Elise van Ravensbergen.
Deze jonge dame, doelvrouw
van het meisjes B-team van

ZSC, keepte de wedstrijd van
haar nog zo jonge leven en als
er een woman-of-the-match
zou moeten worden aangewezen, zou ze die met overmacht
winnen. Niet gehinderd door
enige angst voor de gelouterde tegenstandsters was ze een
grote sta-in-de-weg. Ook een
snoeihard schot dat in haar
gelaat uiteen spatte weerhield
haar niet om de wedstrijd ‘gewoon’ uit te spelen.
Een andere jonge vrouw uit de
meisjes B, Manon van Duijn,
werd ook een plaaggeest
voor de Diemense dames. Met
haar lange lichaam sprong ze
regelmatig dermate hoog dat
de keepster van Zeeburg tot
vier keer toe moest buigen
voor haar schoten die niet te
verdedigen waren. Tel daarbij
op de inbreng van Lucia v.d.
Drift, ook 4 doelpunten, en de

snelle aanvallen van bijvoorbeeld Laura Koning en Naomi
Kaspers en de verdedigende
kwaliteiten van het hele team,
dan is deze prachtige overwinning dik verdiend.
Ook toen op het einde de tegenstanders zeer onsportief
reageerden, hun eerste nederlaag was zo goed als een
feit, bleef Zandvoort zeer geconcentreerd bezig en lieten
de dames zich niet gek maken.
ZSC heeft, met nog een wedstrijd te gaan, nu definitief
beslag gelegd op de tweede
plaats. Een schitterend resultaat gezien het verleden en
gezien de prestaties van de
jonge dames een goed vooruitzicht op de toekomst van
het handbal in Zandvoort.
Trainer/coach Sven Heller stak
zijn commentaar dan ook niet
onder stoelen of banken. “Hier
hebben we hard voor moeten
trainen en werken, maar dankzij het talent dat ZSC in huis
heeft, hebben we een schitterende overwinning binnen gehaald”, zei hij na afloop. Scores
ZSC: Manon van Duijn en Lucia
v.d. Drift ieder 4; Laura Koning
2; Christel Gazenbeek en
Szilvia Jakab ieder 1 doelpunt.
Volgende week spelen de
Zandvoortse dames de laatste
wedstrijd van het zaalseizoen
tegen DSS 4. Het veldseizoen
wordt op zondag 25 maart
hervat met om 11.00 uur de
eerste thuiswedstrijd tegen
HAVAS 2.

autosport

voetbal

Wolf Nathan en Jaap van Lagen
winterkampioen
Ze waren koplopers in het Winter Endurance Kampioenschap, Wolf Nathan en Jaap van Lagen. Ze waren favoriet

voor de titel, maar dan moet je het nog wel ‘even’ doen. Als

geen ander weet Van Lagen dat niets zeker is in de autosport.

derman en René Steenmetz
met de Renault Clio en Gerard
Vleming en Benno Stoiber
met de SEAT Leon Cupra.
Polderman en Steenm etz
trokken uiteindelijk de winst
naar zich toe.
In de Divisie IV was het een
Honda Civic bestuurd door
Han Leegsma en Francesco
Pastorelli die een deel van
de race bepaalde, hoewel na
28 ronden het doek viel voor
dit tweetal. Lev Fridman uit
Rusland en Wesley Caransa
met een BMW mochten het
hoogste treedje bestijgen op
het podium.

Winnaars wintercompetitie Nathan-Van Lagen | Foto's: Chris Schotanus

De race van afgelopen zondag duurde vier uur en kon
een slijtageslag voor mens
en machine worden. Van
Lagen zette alles op alles om
in de kwalificatie de snelste
tijd neer te zetten, zodat hij
in ieder geval voor de start
niet voor verrassingen zou
komen te staan. De winterse
4 uur van Zandvoort in februari reed het tweetal in een
Porsche, maar tijdens de Final
Four van afgelopen zondag
was het weer de vertrouwde
V8 Star waar het duo afgelopen november het Winter
Endurance Kampioenschap
mee begon.
Zondag was de winst voor
de andere V8 Star wagen, die
van David Hart en Hoevert
Vos. Het duo won met een
verschil van iets minder dan
twaalf seconden op het kampioensduo Nathan en Van
Lagen. Vooral Vos blonk uit in
regelmatigheid en zijn manier van rijden bezorgde hun
uiteindelijk ook de overwinning. Nathan en Van Lagen
volgden dus, met daarachter de Porsche 997 GT2 RS
Modified van het drietal
Kees Bouhuys, Jürgen Albert
en Sebastiaan Bleekemolen.
Voor het Duitse drietal
Michael Tischner, Ulrich Beder
en Matthias Tischner was er

in de slotrace van dit winterkampioenschap geen eer te
behalen. De winnaars van de
4 uur van Zandvoort kwamen
niet echt in het stuk voor.

Overige divisies

In de Divisie II leek het duo
Jan Storm sr. en Jan Storm jr.
voor de wind te gaan, maar
pech zorgde ervoor dat het
BMW duo de strijd moest
staken. Na 4 uur gingen de
voormalige kampioenen Rob
de Laat en Theo de Prenter
in een BMW met de zege
aan de haal, daardoor passeerden zij in het algemeen
klassement het Duitse drietal
Michael Tischner, Ulrich Beder
en Matthias Tischner in een
BMW.
De Divisie III leverde vooral
strijd op tussen Stephan Pol

Uitslagen

Winter Endurance Kampioen
schap: 1. Hart en Vos, V8 Star,
119 ronden in 4:03:40,964
(126,19 km/u) 2. Nathan en
Van Lagen, V8 Star, op 11,917
sec. 3. Bouhuys, Albert en S.
Bleekemolen, Porsche 997
GT2 RS Modified, op 4 ronden.
Klassenwinnaars: Divisie
1: Hart en Vos; Divisie 2: De
Laat en De Prenter, BMW 320d
Modified, 114 ronden; Divisie
3: Polderman en Steenmetz,
Renault Clio Sport, 108 ronden; Divisie 4: Fridman en
Caransa, BMW 320d, 104 ronden.
Eindstand kampioenschap
1. Nathan en Van Lagen, 56
punten
2. De Laat en De Prenter, 52
punten
3. Tischner, Beder en Tischner,
43 punten

De race werd gewonnen door David Hart en Hoevert Vos
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Verlies voor zwak SV Zandvoort
Het vlaggenschip van SV Zandvoort kan best wel voetballen maar heeft dat afgelopen zaterdag niet laten zien. Bij
Opperdoes moesten onze plaatsgenoten met een 2-0 nederlaag genoegen nemen.
Dat het niet altijd crescendo met het eerste elftal van SV Zandvoort gaat,
bleek zaterdag maar weer
eens. De spelers waren
niet echt bij de les en bleken niet van plan daar iets
aan te doen, hetgeen voor
kromme tenen bij de begeleiding zorgde. Het verschil met de vorige twee
wedstrijden was erg groot.
Toen vrat het jonge elftal

van trainer Pieter Keur bij
wijze van spreken het gras
op. Nu kwamen ze nauwelijks vooruit en Opperdoes
profiteerde van de algehele
baaldag van onze plaatsgenoten. Volgens assistent
trainer Sander Hittinger
haalde alleen Bas Lemmens
zijn normale niveau en dat
is echt te weinig om een
wedstrijd in de 2e klasse te
kunnen winnen.

Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30 uur
thuis tegen Overbos dat vorig weekend thuis met 1-1
gelijkspeelde tegen koploper
Aalsmeer. Oppassen dus!
Overige uitslagen 2e klasse A: BOL – Amstelveen:
1 - 1; Monnickendam –
Castricum: 2-0; ZOB – WVHEDW: 4-2; AMVJ – TOB:
3-1 en Hellas Sport – AFC
werd 1-4. Door deze uitslagen zakt SV Zandvoort een
plaats en staat nu met 25
punten (5 in mindering) op
de zevende plaats.

hardloop evenement
Organisatie Zandvoort Circuit Run
verwacht 12.000 deelnemers
Voor het eerste lustrum van de Runner’s World Zandvoort

Circuit Run verwacht de organisatie maar liefst 12.000
deelnemers. Inschrijven voor dit spectaculaire evenement

op en rond ‘ons’ circuit is tot en met aanstaande zondag 11
maart mogelijk.

Er staan zowel 5 als 12 km
op het programma. Voor het
goede doel, Make-A-Wish
Nederland, staat er een speciaal VIP-team met onder andere de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie, Fred
Teeven, en burgemeester
Niek Meijer aan de start.

Deelnemers aan de Zand
voort Circuit Run 12 km
maken hetzelfde zeer wisselende parcours als altijd.
Bewoners en ondernemers
van Zandvoort zijn al weken
bezig met het organiseren
van diverse activiteiten in het
centrum om de lopers een

hart onder de riem te steken
en dat wordt hogelijk door de
atleten gewaardeerd.
Scholieren zijn welkom voor
het Scholenkampioenschap.
Teams van vijf jongens of
meisjes strijden om de officieuze titel ‘Scholenkampioen
2012’. Daarnaast staan de
Kids Circuit Run voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, en
een Business Run 12 & 5 km
op het programma. Voor dit
laatste onderdeel schreven al
200 bedrijven in.

adverteerders
Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Havana aan zee
Hendriks Administratieen boekhoudkantoor
Installatiebedrijf
Ton Bakker
La Bonbonnière

La Fontanella
Le Grand Prix
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Red Coral
Rosarito
Sea Optiek
Tea-Licious
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
23

Zandvoortse

8e jaargang • week 11

15 maart 2012

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

9

Zonnepanelen
steeds meer
in opkomst

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Laatste weekend
van maart vol
met activiteiten

Cultuur

Bewoners Bodaan
schilderen er
lustig op los

Unieke en ludieke sponsorloop
Afgelopen maandag organiseerde de Zandvoortse Openbare Basisschool de Duinroos

een even unieke als ludieke sponsorloop voor de Voedselbank Haarlem en omgeving.
De school had niemand minder dan Dennis van der Geest bereid gevonden om tot

drie keer toe het startschot voor de loop te geven en vervolgens op het schoolplein de
( judo)strijd aan te gaan met een groot gedeelte van het onderwijzend team!

Dennis van der Geest 'schiet' de jongste leerlingen weg

Dat eerste gedeelte is wel
eens eerder vertoond op het
kunstgrasveld van sportcomplex Duintjesveld, dat
tweede gedeelte echter was
een echte primeur. Volgens

De Mannetjes

Drukke infoavond
parkeerbeleid loopt
uit de hand

schooldirecteur Marga Bol
was het ook uniek dat teamleden meededen tijdens een
sponsorwerving.

gehoor aan geeft. Ook dat
geeft het unieke van deze actie aan. De juffen en meester

kregen een judogi (judojasje)
met blauwe band aangemeten en probeerden met allerlei schijnbewegingen en andere zaken Van der Geest van
zijn a propos te halen. Maar
de wereldkampioen van
2005 en bronzen medaillewinnaar van de Olympische
Spelen in Athene (2004) liet
zich niet van de wijs brengen
en tot plezier van alle leerlingen legde hij zijn tegenstanders met het grootste
gemak op de provisorische
‘tatami’ (mat). Uiteindelijk
gelukte het slechts één juf
om de Haarlemse judoka
van Kenamju even neer te
leggen, met bijgaande foto
als bewijs. Echter daarna
moest ze er toch zelf ook aan
geloven.
De actie voor de Voedselbank
Haarlem en omgeving leverde het mooie bedrag van
€ 1.750 op!

De echtgenote van Van der
Geest, Zaïna, is leerkracht bij
de Duinroos en heeft haar
man helemaal gek gemaakt
om mee te doen, iets waar
hij normaal gesproken geen

‘Het begon al dat
niemand er zijn auto
kwijt kon’

www.classicconcerts.nl

Basketballers
doen goede
zaken

Inloopavond parkeren
loopt uit de hand
De inloopavond in het Rode Kruisgebouw over de invoering per 1 april van parkeervergunningen in buurten Oud
Noord en Park Duijnwijk, is maandagavond flink uit de

hand gelopen. De gemeente had niet gerekend op zo
een massale opkomst van buurtbewoners, waardoor de
zaal te klein was en de beleidsbepalers van de gemeente

en de later aansluitende wethouder Andor Sandbergen
de orde niet konden handhaven.
De stemming was bovendien
vanaf het begin gespannen.
Er konden vragen worden
gesteld aan de drie gemeentevertegenwoordigers, maar
omdat er geen microfoon
was, ontaardde de bijeenkomst in een totale spraakverwarring, waarbij bijna
niemand de antwoorden op
de gestelde vragen kon verstaan. Uiteindelijk greep een
bewoner in door op tafel te
klimmen en hij riep ieder-

een op de zaal te verlaten.
Hij eiste dat er een nieuwe
informatieavond voor de belanghebbenden zou komen.
Aanwezigen riepen: “We
pikken het niet, we worden
in de maling genomen, alles is al beslist, wat doen
we hier nog?” Er werd zelfs
opgeroepen tot burgerlijke
ongehoorzaamheid!

vervolg op pagina 3
Samen sta je sterker.
Dat is het idee van
Rabobank
Haarlem en
Omstreken

REGIONALE SAMENWERKING - WAAROM
MOET ZANDVOORT DAAROVER DENKEN?
Praat mee tijdens de ronde tafel

Zondag 18 maart 2012
MARTINUS CANTORIJ
Programma van religieuze
muziek van componisten als:
Joseph Haydn - Charles
Wood - William Bird, e.a.
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

Sport

22

Gemeente Zandvoort

Slechts één juf kreeg de oud-wereldkampioen op de mat

1

familieberichten

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

waterstanden

UIT VA ART VERZORGING

Erika

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

maart

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

Zeebaarsloin met kreeftenmayonaise
of
Salade Caprese met pancetta en basilicumolie

dankbetuiging
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Na een verblijf van bijna 6 weken is mijn moeder

Mevr. J.Bushoff-Maarssen
een week voor haar 95ste verjaardag overleden.
Onze dank gaat uit naar het verzorgende en
verplegende personeel van Het Huis in de Duinen,
ze heeft de laatste weken van haar leven in een
zorgzame lieve hartelijke omgeving door gebracht.
Het voelde voor haar als een inclusief hotel.
Vooral de dames van het restaurant maken
het extra gezellig.

Gegrilde runder rib-eye met verse kruidenboter
of
Kabeljauwfilet met een kruidige vissaus

❖
Sinaasappel parfait
of
Sorbetijs met vers fruit
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Onze dank gaat uit naar Dokter P. van Eijndhoven
voor de aandacht en medische verzorging.
Deze was zeer menselijk, het heeft onze kijk op een
verzorgingshuis ten goede veranderd.
Anneke Boelens-Bushoff

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 pastor G. Zaal
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl
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
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D I R E C T E
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maart
16 Kinderkunstlijn - Opening in Zandvoorts Museum,

aanvang 14.00 uur

Nieuwe predikant Protestantse Gemeente column
Zondag 25 maart om 15.00 uur zal ds. dr. Teunard G. van der
Linden bevestigd worden en zijn intrede doen als de nieuwe

predikant voor de Protestantse Gemeente Zandvoort/
Bentveld. Graag nodigt de Kerkenraad een ieder uit voor
deze bijzondere dienst in de Protestantse kerk.

16 Oomstee Jazz - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

De dienst van bevestiging
wordt geleid door ds. D.C.
Nicolai, emeritus-predikant
in Zandvoort. Na afloop kunt
u ds. Van der Linden en familie gelukwensen.

17 Yoga open dag - Jeugdhuis achter Protestantse kerk,

14.00-18.00 uur

17 Uitvoering De Wurf - ‘Beelden uit mijn Kinderjaren’.
Theater De Krocht, aanvang 20.00 uur

17 Babbelwagen - Diavoorstelling ‘Zandvoortse bijnamen
deel 2’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Ds. Teunard van der Linden is
sinds 1 juli 2011 consulent voor
de Protestantse Gemeente
Zandvoort, na het vertrek
van ds. mr. Sjaak Verwijs.

Van der Linden is gepromoveerd in de Godgeleerdheid
(2000) en was tot voor kort
predikant in de Protestantse
Gemeente Bloemendaal en
Overveen. Hij is getrouwd
en heeft 2 kinderen (16 en
13 jaar). In de Protestantse
Gemeente Zandvoort wordt
Van der Linden de 34e predikant sinds 1586.
Mocht u de dienst willen
bijwonen, houdt u er dan
rekening mee dat het op
deze zondag extra druk is
in het centrum vanwege de
Runner's World Zandvoort
Circuit Run.

18 Classic Concert - Koorconcert van Martinus Cantorij.

T.G. van der Linden

21 Poppentheater - Zandvoorts Museum,

vervolg - pagina 1 - Inloopavond parkeren loopt uit de hand

Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

aanvang 13.30 uur

24 Wandelevenement - ‘30 van Zandvoort’.
Start 8.00-10.30 uur op Circuit Park Zandvoort

25 Zandvoort Circuit Run - Hardloopevenement op

Circuit Park Zandvoort

aankondiging
raadsvergadering
Bestemmingsplannen
komen weer in de raad
Volgende week dinsdag 20 maart zullen onder ander het

Plan van aanpak bestemmingsplan Centrum en de repa-

ratie van bestemmingsplan Middenboulevard opnieuw

door de raad besproken worden. Ook de Bouwverordening

Zandvoort 2012 staat, door een wijziging in het bouwbesluit, op de agenda van de raadsvergadering Informatie.
Als deze drie agendapunten komende dinsdag
groen licht krijgen, zullen
zij een dag later, tijdens de
raadsvergadering Debat &
Besluitvorming opnieuw
inhoudelijk door de raad
worden bediscussieerd en
eventueel al dan niet worden aangenomen. De Ronde
Tafel vergadert ook dinsdag
20 maart. Daar staat de samenwerking op ambtelijk
interregionaal gebied op de
agenda.
Dinsdag start de raadsvergadering Informatie om

20.00 uur, gevolgd door de
Ronde Tafel bijeenkomst om
21.15 uur. Woensdag begint
de raadsvergadering Debat
om 20.00 uur waarna de
Besluitvorming om 21.45
uur begint. Alle vergaderingen worden belegd in de
raadszaal van het raadhuis
die via de trappen op het
Raadhuisplein te bereiken
is. De deur van het raadhuis
gaat om 19.30 uur open. Alle
vier de vergadering zijn ook
via internet te volgen. Gaat
u naar www.zandvoort.nl
> Raadsnet > Luisteren en
verslag.

Op initiatief van ‘actievoerster’ Trees Mok werd in
allerijl een protestpetitie
opgesteld waar iedereen
zijn handtekening onder
kon zetten. De petitie zal
volgende week aan burgemeester Meijer worden
aangeboden. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk buurtbewoners hun
handtekening zetten. Er
komt een huis-aan-huis
actie en de petitie kan worden getekend bij snackbar
De Zilvermeeuw. Met deze
petitie hopen de tegenstanders de gemeenteraad
onder druk te zetten om het
parkeerbeleid in de huidige
vorm aan te passen.
Of het zover komt, moet
worden afgewacht. Feit blijft
dat er in de betrokken buurten heel veel onvrede heerst
over de invoering van de parkeervergunningen. Dit werd
overduidelijk tijdens de chaotisch verlopen inloopavond.
Er was een stortvloed aan
vragen en opmerkingen. Zo
wilden verschillende aanwezigen weten waarom de
kosten voor een vergunning
maar liefst € 80 bedragen.
Anderen noemden het parkeerbeleid een ordinaire
melkkoe. “Nu is het tachtig euro, over een paar jaar
wordt het misschien wel
honderd euro. Dit kan toch
niet!”

Gemeentewoordvoerder
Joost van Straaten liet weten
dat de gemeente had berekend dat de invoering van
de parkeervergunning de gemeente jaarlijks 1,2 miljoen
euro oplevert. Later vertelde
wethouder Sandbergen dat
dit bedrag opgaat aan kosten voor het uitgeven van de
papieren vergunningen en
aan extra mankracht voor
de handhaving. De logische
vraag daarop van een bewoonster was waarom dan
al die moeite werd gedaan
en dat beter alles bij het oude
kan blijven. Sandbergen antwoordde resoluut dat dan
heel Zandvoort vol zou lopen
met geparkeerde auto’s van
toeristen, dagjesmensen,
circuitbezoekers en strandgasten.
Over dat vollopen van woongebieden bestond veel ongerustheid bij veel bewoners.
“Er is in park Duijnwijk maar
plaats voor 500 auto’s. Maar
als iedereen in die buurt
twee parkeervergunningen
aanvraagt, dan wordt het
een puinhoop. “Je betaalt
dan tachtig euro, maar als je
’s avonds thuis komt, kun je
je auto nergens kwijt”, was
een klacht. Dat probleem
zou minder moeten worden, zo lieten de gemeentewoordvoerders weten, als
per 1 januari 2013 het parkeervergunningensysteem

in heel Zandvoort (behalve
Nieuw Noord en Bentveld)
van kracht wordt. Dan mag
iedereen met een parkeervergunning overal in het
dorp parkeren. Dan moeten
ook de bewoners van de
zogenaamde PAP-gebieden
(parkeergebied met parkeermeters), die nu nog € 27 per
jaar neertellen, ook het hoge
tarief van € 80 per vergunning gaan betalen.
Dat de avond zo chaotisch
zou verlopen had wethouder Sandbergen niet verwacht. “Bij een inloopavond
voor de Oostbuurt en de
Koninginnebuurt waren
slechts 14 mensen afgekomen. Daar is de invoering
rustig verlopen”, zei hij.
Volgens Trees Mok heeft de
wethouder toegezegd dat
binnen een maand een nieuwe voorlichtingsavond zal
worden belegd. Dan zal een
grotere locatie moeten worden gezocht, want gezien de
weerstand in Oud-Noord en
Plan Duijnwijk zullen dan
ongetwijfeld nog meer bewoners hun ongenoegen laten blijken. Tegen die tijd is
het nieuwe parkeerregime
waarschijnlijk al ingevoerd,
maar de eerste maand zal,
als overgangsfase, nog niet
handhavend worden opgetreden tegen mensen die
hun auto zonder vergunning
neerzetten in deze buurten.

Verandering
Soms moet je afscheid nemen.
Van personen, dingen of hobby's. Het is geen drama, maar
ik heb ook afscheid genomen.
Lach niet: van de voortuin! Is het
alweer zó lang geleden dat we
de tuin aanlegden? Met behulp
en een plan van zwager en echtgenoot. Een vijver moest er in.
En veel planten, vooral lavendel.
Het kwam er allemaal. Ook de
staande vlaggenmast.
Een man met groene vingers
heb ik niet maar handig is hij
wel. De vijver werd handmatig uitgegraven. Compleet met
rugpijn. En stevig gemaakt met
staaldraad en cement. Jarenlang
is alles in stand gebleven. De lavendel groeide en bloeide. Het
onkruid ook. Dagen, wat zeg
ik, jarenlang was ik bezig. Met
verwijderen van 'kweekgras',
paardenbloemen en ander
lastig onkruid. De paarse campanula nam bezit van de hele
tuin. Ik liet het maar zo. Ook de
vijver woekerde er vrolijk op los.
De dartele goudvissen die ik er
soms in liet zwemmen, werden
opgesnaveld door de reigers, in
het kleine beetje klaarheldere
water, duidelijk zichtbaar voor
deze vliegende rovers.
De bielzen, heel modern in de
zeventiger jaren, verpulverden.
De gaten vielen er in. Ook daar
woekerde het onkruid vrolijk
doorheen. En dan… moet je
een besluit nemen. Tegels in de
tuin? Het schrikbeeld werd werkelijkheid. Handige echtgenoot
tekende een heuse plattegrond.
En dan komt het. Welke tegels?
Wat voor kleur? En wat voor
verlichting nemen we? Enfin,
de bielzen liggen stukgezaagd
in de (achter)tuin, klaar voor
de open haard. De vijver werd
gesloopt. Binnen enkele weken
was de klus geklaard.
Het leuke wilgenboompje aan
de straatkant mocht blijven en
staat mooi te zijn. Ook de vlaggenmast komt weer terug
op de oude plaats. Binnen
nu en enkele weken worden de bakken beplant. Er
komt ook weer lavendel
in de tuin. Want die kan ik
echt niet missen.

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
3 maart - 9 maart 2012
Geboren:

Justin, zoon van: Habich, David Linton en: Dörr, Eva.
Yakov Tygo, zoon van: de Rooij, Marcel en: Koster, Tessa.
Mika Jaime Javier, zoon van: Landman, Michael en: Overpelt,
Elisa Jannita.
Noa Jade, dochter van: Gerges, Ashraf en: Scipio Blüme,
Fabienne.
Aydin Bo, zoon van: Zwemmer, Willem Richard en: Rutte,
Angelique Trijntje.

Ondertrouwd:

van der Meulen, Thijs en: Pijlman, Maria Lydia.

Overleden:

Böhmermann geb. van Zandbergen, Margaretha Johanna
Maria,oud 81 jaar.
Weber geb. Schaap, Engeltje, oud 79 jaar.
de Bruin geb. Uhlenbusch, Alida Maria, oud 100 jaar.
van der Son, Hendricus Jacobus, oud 81 jaar.
Koeman geb. Bos, Marion, oud 80 jaar.
Brouwer, Aalbert Jan Willem, oud 63 jaar.
Barends, Christiaan, oud 73 jaar.
de Haas geb. van Roekel, Anna Jacoba, oud 88 jaar.
Korver, Cornelis Arie, oud 86 jaar.
Weeda geb. Molenaar, Elisabeth Adriana, oud 89 jaar.
Rumping, Wilhelmina Hendrika Maria, oud 56 jaar.
Kluitenburg, René, oud 51 jaar.
Kneijnsberg, Marco, oud 41 jaar.
Bushoff geb. Maarssen, Johanna, oud 94 jaar.
Heemskerk, Cornelis Pieter, oud 87 jaar.

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

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Zomer of winter,
het Vischloopers menu
loopt altijd door.
Op = op
BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding deze week:
Onze heerlijke boterkoek
van € 4,95 voor € 3,95
Overheerlijke slagroom omelet
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. Tel.:023-5715584

Engels
groep 7 & 8
Cursus van 10 lessen voor € 95,Woensdagmiddag en zaterdagmorgen
Hans Weber: 0681493719 / weerwatwijzer@gmail.com
Zeestraat 30
2042 LC Zandvoort

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

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

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 19 t/m 23 maart
Waarnemingen:
A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)

Donderdag rokjesdag
De eerste vleug lente van dit jaar hadden we afgelopen zondag in huis en deze werd bijna met gejuich

ontvangen door de lenteliefhebbers. De zon scheen

overtuigend, er stond weinig wind en met slechts 1213 graden zaten sommige Zandvoortse terrassen al
bijna vol.

Vooral de zondag lijkt een
dag te worden met een
tamelijk grote kans op
regen. In de loop van de
volgende week keert het
zo goed als droge weer
waarschijnlijk helemaal
terug. Ook is een stijgende temperatuurlijn dan
weer mogelijk. Maart lijkt
de gure maartse buien te
hebben geschrapt dit jaar.

Het is de vraag of de lentezwoelte wordt geprolongeerd tot in het weekend.
Opmerkelijke verschillen
wat dat betreft tussen de
twee hoofdweermodellen, en ondergetekende
weet het deze keer ook
niet precies om eerlijk te
zijn. Deze fase van het
jaar staat bekend om zijn
soms zeer lastig te maken weersverwachtingen.

Meer weer op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16

9-13

12

9-13

Min

3

6

6

7

Zon

90%

40%

35%

30%

Neerslag

5%

15%

55%

75%

Wind

z. 4

zw. 4-5

zw. 4

zw. 4

Weer

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Temperatuur

Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl

De in de tabel aangegeven maxima zijn de variaties die mogelijk zullen
zijn vanaf donderdag. Dit
is er nog wel over te zeggen. Wanneer de neerslag
wat langer uitblijft en de
wind meest aflandig blijft
bekomen we het ‘warmere’ scenario. Komen
daarentegen de wolken
en regenmomenten meer
aan zet later op zaterdag
en wordt de wind overtuigend zuidwest tot west,
dan valt het tegen met
de temperaturen in ZuidKennemerland.

Donderdagmiddag kan
het kwik in de thermobuis
uitlopen naar bijna 16 graden. Een wind tussen zuid
en zuidwest voert dan
zeer zachte lucht aan en
de zon schijnt goed door.
Wijlen columnist Martin
Bril zou deze dag gegarandeerd hebben uitgeroepen tot rokjesdag.

L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)

Vooral de aangekondigde
temperaturen kunnen
soms heel anders uitpakken dan aanvankelijk verwacht.

De komende dagen blijft
een hogedrukgebied nog
even weersbepalend voor
ons weer. Dit hoog kwam
woensdag aan boven
Nederland en de spil trekt
nu oostwaarts weg. Dat
is vooral gunstig voor ons
weer op donderdag en
waarschijnlijk ook deels
nog nadien. De wind is
op donderdag aflandiger
en daarmee wordt de
in aanleg koele aanvoer
vanaf de zeekant de pas
afgesneden.
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Met oog en oor
de badplaats door

Maak een vuist tegen de windmolens
Zandvoort moet een vuist maken tegen de komst van
windmolens voor onze kust. Dat is de uitkomst van een

overleg van bewoners en ondernemers met wethouder
Belinda Göransson. Een aantal bewonersgroepen, VVE’s
en het Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) zijn de uitdaging aangegaan en gaan nu schouder aan schouder ten
strijde. In uw en ons belang!
Het is dus zeker niet de
bedoeling dat alleen ondernemers de handschoen
opnemen. Ook wordt van
de Zandvoortse inwoners
gevraagd om bij de advocaat, die de gemeente in de
arm genomen heeft, alsnog
bezwaar te maken tegen de
gunning aan Eneco om een
groot windmolenpark op 23
kilometer uit de kust tussen
Noordwijk en Zandvoort te
bouwen. Daar is een rijkssubsidie van maar liefst 1
miljard euro voor de energiegigant aan verbonden
en dus is er voor Eneco alles
aan gelegen om het park,
Q10, te gaan bouwen.
De gunning, die al gepubliceerd was in de Staats
courant, is aan de aandacht van de gemeenten
Zandvoort, Noordwijk en
Bloemendaal ontsnapt. De
drie gemeenten werken nu
samen om met name ervoor
te zorgen dat de horizonvervuiling, die het park onge-

twijfeld op zal leveren, niet
tot teveel schade leidt voor
de toeristische sector.

Nieuwe vergunning

De advocaat van de gemeente, mr. M. Kamp van advocatenkantoor Blumstone uit
Amsterdam, gaat nu door
middel van een zienswijze,
namens de gemeenten, bedrijfsleven en specifiek ook
de inwoners alsnog proberen de bouw te stoppen. Ook
zal hij alle juridische procedures voeren die nodig zijn
om het vrije uitzicht over
zee vanaf de kust te behouden. Er is namelijk een nieuwe vergunning door Eneco
aangevraagd omdat zij van
plan zijn om hogere windturbines te plaatsen en een
andere manier van het aan
land brengen van de opgewekte stroom. Deze nieuwe
vergunning moet opnieuw
ter inzage worden gelegd en
daar zou een kans kunnen
liggen voor de bezwaarmakers. Omdat, zoals gezegd,

gemeenten geen zienswijzen kunnen indienen, vragen zij medewerking van
inwoners en bedrijfsleven.

Kostenloos instemmen

Advocaat Kamp vraagt u
dan ook met klem om ermee in te stemmen dat
hij deze procedures gaat
voeren. Het is volgens hem
in uw en ons allerbelang
dat dit park ofwel er niet
komt, ofwel veel verder op
zee gebouwd gaat worden.
Hij kan, mede uit uw naam,
een zienswijze indienen. “Er
zijn hier TOTAAL GEEN kosten aan verbonden, zowel
voor de inwoners niet, als
voor het bedrijfsleven niet.
Het enige dat u moet doen
is een mail sturen met uw
naam en adresgegevens
(voor de inwoners) of uw
naam, functie, bedrijf/organisatie en adresgegevens
(voor het bedrijfsleven).
Meldt u in uw mail dat u
namens uzelf of uw bedrijf/
organisatie ermee instemt
dat de juridische procedures mede in uw naam zullen worden gevoerd”, aldus
Kamp. Mail voor 31 maart
naar m.kamp@blumstone.
nl. Mocht u niet over een
internetverbinding beschikken, vraagt u dan vrienden
of bekenden om voor u de
mail te sturen.

ZANDVOORT SCHOON !?
en grote kartonnen dozen………….

Gemeente Zandvoort

Grof huishoudelijk afval ophalen is een noodzakelijk kwaad.
Immers, alles wat “na gebruik in huis” niet naar de hergebruik
winkel kan, niet in de rolemmer past, niet in de textiel-, glas-,
plastic- of papierbak kan, wat niet mag worden aangeboden
omdat het chemisch afval is of waar asbest in zit, en wat niet
onder de term bouw- en sloopafval valt zal toch moeten wor
den opgehaald. Dat doet de ophaaldienst met plezier. Want dat
is dan nog maar een kleine hoeveelheid afval die we uiteindelijk
ongesorteerd (duur) moeten verwerken.
En heeft u karton dat te groot is om in de gewone papierbak
te deponeren? Vanaf heden staat op de remise, Kamerlingh
Onnesstraat 20, een kartonbak voor grote stukken karton.
Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!

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

Postzegel

en verschijnen straks goed
voorbereid aan de start van
de Kids Circuit Run.

Met paard en wagen

Dit jaar bestaat het
Raadhuis van Zandvoort
precies 100 jaar. Bruna
Balkenende vond het een
mooie aanleiding om een
speciale postzegel te maken
van het gebouw. De zegels
(waarde 1) zijn per stickervel van 10 stuks exclusief
te koop bij de Zandvoortse
Brunavestiging.

Kids run

Vorige week vrijdag, hoewel
droog maar toch wel koud
en winderig, werd onder
leiding van vrijwilligers van
Sportservice Heemstede/
Zandvoort gestart met een
‘run’ door Zandvoort, in
voorbereiding van de grote
Kids Run tijdens Runner's
World Zandvoort Circuit
Run op 25 maart aanstaande. De deelnemers moesten
zich melden op het zeer
frisse Badhuisplein, waar
na een warming up de
deelnemers rond 17.00 uur
met veel spoed richting het
warmere dorp renden. Een
lang gerekt lint van deze
jonge deelnemers werd
door de vele vrijwilligers
steeds de juiste straten in
gestuurd, waarna ze via
het Raadhuisplein en de
Kerkstraat weer naar hun
startpunt aan de boulevard renden. Allemaal hebben ze het goed volbracht,
ze liggen goed op schema

foto: Ton Smith

Waternet biedt zondag 25
maart een leuke rondwandeling aan. Deelname aan
deze 10 km lange wandelroute kost € 5. Start om
11.00 uur, verzamelen bij
De Oranjekom. Er is ook een
korte wandeling, die gecombineerd kan worden met een
tocht met paard en wagen
door de duinen. De wandeling gecombineerd met
paard en wagen tocht duurt
ongeveer 2,5 uur. Deelname
kost € 15. Aanmelden en
meer informatie bij bezoekerscentrum De Oranjekom,
tel. 020-6087595.

Concert ANBO koor

Zondag 25 maart treedt
het ANBO koor ‘Voor Anker’
weer op in theater De
Krocht. Als gastkoor is het
Humanitaskoor uit Beverwijk
uitgenodigd. Het wordt een
uitgebreid concert met onder andere musicalsongs,
gospel en Nederlandse liederen. De koren worden begeleid door Theo Wijnen op
de piano. Soliste is Martha
Koper. Het concert begint
om 14.30 uur. Kaarten à € 5
zijn vooraf verkrijgbaar bij
S. Paap, tel. 5715168 en bij W.
de Vries, tel. 5713949. Tevens
zijn kaarten een half uur voor
aanvang aan de zaal verkrijgbaar.

Opening Kinderkunstlijn

Wethouder Gert Toonen
opent vrijdag 16 maart om
14.00 uur voor de vijfde keer
de Kinderkunstlijn bij het
Zandvoort Museum. In 35

winkels en locaties door
het dorp zijn de kunstwerken van alle leerlingen van
groep 8 van de basisscholen
en de brugklas van het Wim
Gertenbach college te bewonderen en ook te koop.
Ook in Pluspunt Zandvoort
Noord hangen er diverse
kunstwerkjes. De looproute is verkrijgbaar bij VVV en
het Zandvoorts Museum.

Strandschoonmaak

Zoals ieder jaar doet de
Surfvereniging Zandvoort
ook dit jaar weer mee aan
de Internationale Beach
Clean up. Bij strandpaviljoen Skyline (13) gaan
vrijwilligers het strand op
om het strand schoon te
maken. Dat is goed voor
het milieu en een schoon
strand geeft een signaal af
aan de bezoekers om geen
troep achter te laten.Wie
mee wil doen is zaterdag 24
maart vanaf 15.00 uur van
harte welkom bij Skyline
13. Corona biedt na afloop
een fris biertje aan alle helpers. Kijk voor meer info op:
www.surfverenigingzandvoort.nl.

77e Boekenweek

Deze week is de 77e editie
van de Nationale Boeken
week van start gegaan.
Van woensdag 14 t/m zaterdag 24 maart wordt
in Bibliotheek Duinrand
Z a n d vo o r t a a n d a c h t
g e s c h o n ke n a a n d e
Boekenweek die dit jaar
als motto ‘Vriendschap en
andere ongemakken’ heeft.
Tijdens de Boekenweek ontvangen nieuwe leden van
de bibliotheek gratis het
Boekenweekessay van Nico
Dijkshoorn: ‘Verder alles
goed’. Bestaande leden van
de Bibliotheek ontvangen
als cadeau ‘Het geschreven
portret’ van de auteur Tom
Lanoye. Dit cadeau bevat
bovendien een prijsvraag
met aantrekkelijke prijzen.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

2012

Drs. Jani van Loghem is aanwezig
in DE SALON
op maandag 26 maart
van 10.00 tot 21.00 uur

VRIENDINNENKORTING:
Kom met z'n twee
en ontvang beiden

25% korting

op de behandeling als je een
nieuwe klant aandraagt!
Bel voor een afspraak:
Laura: 06-43049362
www.desalonzandvoort.nl

Bilderdijkstraat 30 zwart
2041 NK Zandvoort

Zuider tuindorpslaan 2 2015HR Haarlem T.023 544 5546
M. 06 4645 1839
Praktijk@Fysioelswout.nl www.fysioelswout.nl
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Zonnige toekomst voor duurzame energie in Zandvoort
Milieubewust leven, energie besparen, duurzaam bezig
zijn, elektrische auto’s. Het zijn thema’s waar we dagelijks

mee worden geconfronteerd. Ook in Zandvoort. We krijgen
een windmolenpark voor de kust en zonnepanelen duiken
steeds meer op, onder andere bij strandhuisjes, bij enkele
villa’s aan de boulevard en enkele bedrijven.

Zonnepanelen op het dak van Autobedrijf Zandvoort

Een van de promotors van
duurzame energie is de
Zandvoortse ondernemer
Jeroen Vogt van Energy
Improve. Hij probeert ondernemers en particulieren warm
te maken voor deze milieuvriendelijke energievorm. Zo
ontwierp hij vorig jaar voor
Autobedrijf Zandvoort een
systeem van zonnepanelen

boven op het platte dak van
de garage. Dat levert de eigenaren Rob en zoon Robin
Witte jaarlijks 7000 kwh aan
eigen opgewekte stroom op,
die zij minder hoeven af te
nemen van de energieleverancier. De hele installatie
kost Witte een habbekrats.
Door een combinatie van
subsidie en huurkoop wekt hij

gedurende 15 jaar goedkope
stroom op zonder zelf risico te
lopen. Rob enthousiast: “En na
die 15 jaar is de hele installatie
van ons en kost het me alleen
het jaarlijkse onderhoud.” Dat
betekent in de praktijk dat hij
minder energie verbruikt en
soms zelfs stroom teruglevert
aan Nuon.
Jeroen Vogt heeft voor
Autobedrijf Zandvoort precies
uitgezocht wat het beste systeem zou zijn en hoe hij het
voordeligst zou kunnen aansluiten. Dat resulteerde uiteindelijk in een kostenplaatje
van € 18.000. Maar met een
jaarlijkse subsidie van rond
de € 1.500 en een huurkooopconstructie is de Zandvoortse
garagebaas goedkoper uit en
duurzaam bezig, wat een positieve uitstraling heeft naar
zijn klanten toe.
Vogt:“Voor particulieren is het
nu ook best interessant om
aan zonne-energie te beginnen. De zonnepanelen wor-

den steeds beter. Er zijn zelfs
zonnepanelen in de vorm van
dakpannen en in feite is het
nu al zo dat het aanbrengen
van een installatie niet exorbitant duur meer is. Bovendien
kun je weer subsidie krijgen
via de gemeente. In Zandvoort
is het rendement van zonnecollectoren best hoog, want
in ons kustgebied hebben we
meer zon dan elders in het
binnenland.”
Daarvan profiteren aan de
zuidboulevard een aantal
huiseigenaren die zonnecollectoren op hun daken
hebben laten aanbrengen.
Allemaal zijn ze er heel tevreden over. Een van hen heeft
de installatie al twaalf jaar
geleden aangeschaft. Dat
was nog in de guldentijd en
omdat er toen nog heel veel
subsidie op zat, heeft het deze
Zandvoorter niets gekost. Het
levert hem nog steeds zoveel
stroom op, dat hij aan de energieleverancier jaarlijks slechts
€ 60 moet bijbetalen.

Zo goedkoop uit is een andere eigenaar van een villa
aan de boulevard niet. Hij
en zijn vrouw lieten hun dak
drie jaar geleden bedekken
met een aantal zonnecollectoren. Zij hadden echter de
pech dat zij werden uitgeloot
wat betreft de subsidie. Maar
omdat dit gezin dit avontuur
mede is aangegaan uit milieuoverwegingen, besloten
zij het zonne-energieproject
toch door te laten gaan. Het
levert ze in ieder geval wel de
nodige ‘gratis’ stroom op. Een
derde particulier die vorig jaar
zonnecollectoren heeft aangeschaft heeft dit gedaan
op rationele gronden. “Mijn
spaargeld op de bank bracht
zo weinig rente op, dat het
meer loonde om, zo heb ik laten berekenen, te investeren
in zonnecollectoren.” Deze leveren hem nu zoveel stroom
dat hij wat energie betreft
gratis zit. Daarbij heeft hij
nog een aparte zonnecollector die een boiler van warm
water voorziet.

Jeroen Vogt van Energy
Improve is nu druk bezig
om te onderzoeken of hij
een constructie met zonnepanelen kan bedenken voor
een rijdende viskar. De zonnecollectoren zouden moeten zorgen voor de volledige stroomvoorziening van
de kar, waaronder koeling
van de kraam. Ook andere
bedrijven in Zandvoort tonen inmiddels belangstelling voor duurzaam ondernemen.
Rob Witte van Autobedrijf
Zandvoort is zo trots als
een pauw op zijn ‘groene
motor’: “Ik kan elk moment
van de dag kijken hoeveel
stroom mijn collectoren
hebben binnengebracht.
Geweldig toch! Daarbij
komt dat ik het gevoel heb
dat ik meehelp aan een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Al
is het maar een klein beetje.
Maar alle kleine beetjes
helpen, toch?”

(advertorial)

Werken bij Nieuw Unicum als zorgcoördinator
Nieuw Unicum heeft de ambitie om zich in de komende jaren door te ontwikkelen tot toonaangevend expertisecentrum
voor mensen met MS en voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. Expertisecentrum zijn vereist een permanente
focus op het opleiden van leerlingen en de scholing en ontwikkeling van de medewerkers. Daarom is het van belang om het
aantal zorgcoördinatoren uit te bereiden.
Wat doet een zorgcoördinator? Milou van Zanten is zorgcoördinator en werkt nu 8 jaar bij Nieuw Unicum. Ze kwam bij
Nieuw Unicum stage lopen in het kader van haar zorgopleiding
verzorgende IG. Dat beviel zo goed dat ze aansluitend ook in
de vakantie bleef werken en vervolgens bij Nieuw Unicum in
dienst kwam. Ze heeft ondertussen de opleiding niveau 4 verpleegkunde afgerond. Dat is nu bijna twee jaar geleden. Haar
werk als zorgcoördinator is haar op het lijf geschreven.
Milou:‘Je bent het vaste aanspreekpunt voor een aantal cliënten.
Dat is fijn voor hen en ook de familie/mantelzorgers kunnen bij
je terecht. Naast de nodige zorg en begeleiding zorg je ook dat
het zorgdossier van ‘jouw’ cliënten op orde is. Je hebt contacten
met de artsen en andere paramedici in Nieuw Unicum, zoals
bijvoorbeeld fysiotherapeuten over de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Samen met mijn collega’s zorgen we ervoor
dat er gezelligheid is op de afdeling en organiseren we zo nu
en dan uitstapjes. Het bijzondere aan Nieuw Unicum vind ik
de diversiteit. Er zijn verschillende afdelingen en locaties met
verschillende doelgroepen en daarom verschillende manieren

van zorgverlening. Je kunt dus intern doorstromen en weer
nieuwe dingen leren. Nieuw Unicum is een opleidingscentrum
en in dat kader begeleid ik leerlingen tijdens hun stage. Zelf ben
ik ook echt een praktijkmens. Ik ben ondertussen gestart met
een middle management-opleiding gericht op de zorg en ook
die kennis kan ik toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden.’
Ed Borg is rolstoelgebonden en verblijft in een appartement
op het terrein van de hoofdlocatie van Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan in Zandvoort. Hij heeft een drukke agenda.
Hij neemt deel aan verschillende dagbestedingsactiviteiten (fotografie, computer- en gitaarles) en verzorgt de dieren op de
boerderij. Omdat het verblijf in Nieuw U nicum veelal langdurig
van aard is, wordt dit zoveel mogelijk ingericht als zelfstandig
wonen. En die nadruk op zelfstandigheid, bevalt Ed prima. Wat
betekent de zorgcoördinator voor hem? Ed: ‘Ik heb met de
zorgcoördinator afspraken gemaakt over de momenten waarop
ik zorg en hulp nodig heb. Eigenlijk heb ik de touwtjes in handen:
zij vraagt wat ik nodig heb en of er zaken zijn die ik anders zou
willen en samen maken we daarover afspraken. Ik heb bijvoorbeeld hulp nodig bij de ADL, maar ook bij mijn administratie. Ik
vind het fijn om hier op het instellingsterrein te verblijven: alles
binnen handbereik. Ook de arts en de tandarts. Als geboren
Utrechter ben ik goed geaard in Zandvoort. Ben gek op zee,
strand, duinen. Nee, ik ga hier niet meer weg!’
Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn bij Nieuw Unicum, bezoek
ons tijdens de open dag van zorg en welzijn op 17 maart of kijk op
www.nieuwunicum.nl

Ed Borg en Milou van Zanten
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Actie vanaf

ONS paviljoen 11

donderdag 15 maart
t/m zondag 18 maart

Wij zijn elke dag geopend en
heten u van harte welkom bij ONS.




Nieuw in Zandvoort

Tegen inlevering van deze advertentie
krijgt u 15% korting op uw diner bon.
Geldig tot 15 April 2012

Huiswerkbegeleiding
• een steun in de rug
• leren leren
• persoonlijke aandacht

Tel. 023-5717580

APK

Hans Weber
expert in onderwijs
06-81493719
weerwatwijzer@gmail.com
Zeestraat 30 2042 LC Zandvoort

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

Wijzer biedt tevens cursussen Engels o.a. ter
voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Venavo
Yogi Tea
Nieuw in het assortiment bij u op de markt:
Vele soorten biologische
Yogi Tea
€ 2,70 per stuk

2 voor € 5,-

Cranberrysap
Grote fles 750 ml licht-/ongezoet
€ 5,90 per stuk
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:
2 flessen voor € 10,-

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!!
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Toscaans donker € 1,35
Wit stokbrood € 1,50
Kopje koffie met een appelpunt € 2,95
Broodje van de week:
broodje filet speciaal € 2,95
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

Veel activiteiten in Zandvoort
in het weekend van 24 en 25 maart
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Parkeren voor gehandicapten
Waarom staan de parkeerplaatsen die voor gehandicapten
gereserveerd zijn zover van de parkeermeter af? Die vraag

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart gonst het in Zandvoort van de activiteiten rondom

stelde Ruud Sandbergen van de fractie van D66 eind janu-

Circuit Run. Veel ondernemers en inwoners hebben positief gereageerd op de oproep om

partij het antwoord.

de 2e editie van de ‘30 van Zandvoort’ en de 5e editie van de Runner's World Zandvoort
de gasten warm te onthalen in Zandvoort.

Sinds 1 januari moeten gehandicapten in Zandvoort betalen om hun voertuig op een
Algemene Gehandicapten
Parkeerplaatsen (AGP) te
parkeren. De parkeerplaatsen
in het centrum echter staan
ver van de betaalpunten af
waardoor er vaak te ver gelopen moet worden. Een van
de voorwaarden om voor een
gehandicapten parkeerkaart
in aanmerking te komen is
dat men niet 100 meter zonder problemen kan lopen. De
meesten halen dat dus niet.

Na 30km wandelen een welverdiend drankje op het terras

Het begint eigenlijk al op de
vrijdagavond 23 maart, want
vanaf dan zal een aantal restaurants in het centrum het
hele weekend een speciaal
‘Zin in Zandvoort’-menu
serveren, ieder uiteraard
met zijn eigen invulling.
Het zijn: BliSS en Grand café
XL aan het Raadhuisplein;
de Vier Geboden en Piripi
in de Kerkstraat; café Neuf,
MMX en Filoxenia in de
Haltestraat; Ladychef in de
Zeestraat en paviljoen Jeroen
en PlaZand op het strand. Ze
zijn te herkennen aan de ‘Zin
in Zandvoort-menuposter en
ze rekenen voor een 3 gangenmenu slechts € 19,50.

Zaterdag

Zaterdag 24 maart is de dag
van de wandeltocht ‘30 van
Zandvoort’. Om de wandelaars, die vanaf Circuit Park
Zandvoort starten, feestelijk
in het centrum te ontvangen zijn tal van activiteiten
georganiseerd, hoofdzakelijk rondom de finish in
de Haltestraat. Er speelt
een dweilorkest rondom
het Raadhuisplein, een DJ
draait op het Stationsplein
en dorpsomroeper Gerard
Kuijper laat van zich horen
nabij de spoorovergang aan
de Sophiaweg. Bij café Neuf
treedt een zanger op en
wordt een barbecue georganiseerd. Verder zullen in het

dorp door promotiemeisjes
lawaaimakers worden uitgedeeld. De route echter zal
dit jaar anders zijn rondom
het finish-gebeuren. Waar
de lopers vorig jaar vanaf de
Haarlemmerstraat de Grote
Krocht opgingen, gaan ze
nu via de Hogeweg naar
de Poststraat en via het
Kerkplein en Raadhuisplein
naar de Haltestraat.

Zondag

Zondag 25 maart is het
hoogtepunt van dit weekend. 12.000 deelnemers hebben zich ingeschreven voor
de 5e editie van de Circuit
Run. Het mederendeel van
de atleten zal deelnemen
aan de 12 kilometer, die vanaf
het circuit en via het strand
naar het eindpunt van boulevard Paulus Loot voert en
via de Brederodestraat, het
Gasthuisplein, de Halte
straat, Van Speijkstraat en
Burg. van Alphenstraat terug
naar de finish op het circuit
gaat. In het centrum is van
alles te doen om de atleten
het naar de zin te maken.
Er spelen diverse blaaskapellen en dweilorkesten.
Kenamju verzorgt weer een
demonstratie spinning naast
café Neuf. Studio 118 geeft
dansdemonstraties op het
Gasthuisplein waar ook diverse artiesten zullen optreden. Verder zullen er steltlo-

ari aan het college van B&W. Afgelopen week kreeg zijn

suggereerd om het parkeergeld telefonisch te betalen.
Dit stuit echter op bezwaren
omdat vooral de oudere gehandicapten niet vertrouwd
zijn met dergelijke moderne
snufjes. Nu dat dus geen
oplossing bleek, stelde hij
het college de volgende
vragen: “Zou u de parkeerautomaten direct bij de invalidenparkeerplaats willen
installeren? Kunt u meer invalidenparkeerplaatsen aanleggen? Bij drukke dagen zijn
de plaatsen veelal bezet. Het
komt overigens nogal eens
voor dat er auto's van niet

pers door het dorp lopen; is
er een speciale hotdog- en
soeptent waarvan de opbrengst voor het goede doel
(Make-A-Wish Nederland) is
en verreist een promotiedorp
op het Raadhuisplein.

Sandbergen had al eens ge-

Promotiedorp

visie was op 31 januari 2012 door het college van B&W van

In het promotiedorp vindt u
stands van onder andere een
van de hoofdsponsors het
Haarlems Dagblad, is er een
demonstratie Just Bounce
onder leiding van Remy
Draaijer en zijn er yoga-demonstraties van Ayurvedic
Touch. Verder kunt u bij de
stand van Diëtistenpraktijk
Pure & Simple gratis impedantiemeting (=wegen met
uitdraai van gewicht, vetpercentage, vetmassa, vocht en
spiermassa) laten verrichten.
Tevens is er een prijsvraag
waar iedereen aan mee kan
doen. Alle goede antwoorden krijgen sowieso een prijs.

Voor zomervakantie

Het college antwoord dat
er sinds de invoering van
het betaald parkeren op de
AGP inderdaad al een aantal
klachten van burgers zijn
binnen gekomen. Dat heeft
het college doen besluiten om de AGP op de Louis
Davidsstraat, Grote Krocht
en Oranjestraat naar de parkeermeters toe te verplaatsen. Voor de andere AGP zijn
de afstanden naar de parkeermeters wel in orde. Het
college verwacht dat voor de
zomervakantie de verplaatsingen gereed zullen zijn.

Nog geen besluit over fietspad
Op 8 maart stond op de agenda van een Amsterdamse
commissievergadering ter kennisneming de beheervisie
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 2011-2022. Deze
de hoofdstad vastgesteld.

In de fraai geïllustreerde
visie worden alle uitgangspunten voor het beleid en
beheer belicht. Daarin staat
ook een aanwijzing naar een
aaneengesloten fietsroute
van de Haarl emmerm eer
naar de kust via de rand van
de AWD, en een bladzijde
verder valt te lezen dat als
het in de toekomst nodig is,
afschot onderdeel van het
beheer zal worden.
Tijdens de commissievergadering stond de beheervisie

als hamerstuk op de agenda
en zou dus zonder tegenbericht goedgekeurd worden
met daarbij ook het fietspad.
Immers, een ter kennisname
stuk wordt alleen besproken
als één van de commissieleden daarom vraagt. Johnas
van Lammeren van de Partij
van de Dieren wilde de beheervisie op de agenda plaatsen
maar vlak voor de vergadering
kwam wethouder Gehrels met
een telefonische mededeling
van gedeputeerde Jaap Bond
(CDA) van Noord-Holland. Er

was een nieuwe studie over
het financiële aspect van het
fietspad die de commissie
eerst zou moeten lezen om
tot een beslissing te kunnen
komen. Alleen was de studie
nog niet beschikbaar en zal
eerst nog door de provincie
worden behandeld.
Het is nog niet zeker of de
beheervisie op de volgende
vergadering van 29 maart
behandeld gaat worden. Al
met al kan het nog maanden
gaan duren. Het geeft de
meer dan 800.000 bezoekers die jaarlijks in de AWD
een ommetje maken of urenlang struinen door het unieke natuurgebied de tijd om
alsnog de petitie tegen een
fietspad te ondertekenen.

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.

iPad

Dan als klap op de vuurpijl
geeft de grote hoofdsponsor van de Runner's World
Zandvoort Circuit Run iedere
dag twee iPads weg voor het
mooist versierde huis langs
zowel de wandelroute als de
route door het centrum van
de hardlooprace. Overigens
kunnen initiatiefnemers zich
nog steeds melden bij Ben
Zonneveld of Ingrid Muller.

invaliden worden neergezet.
Is het mogelijk om aan invaliden een jaarkaart te verkopen zodat men niet apart
naar een parkeerautomaat
hoeft te lopen?”

‘n Maatje te klein
Onlangs zijn door de gemeente de lantaarnpalen in de Poststraat vervangen. (D.w.z. 4 van de 5!)
Lieve, romantische paaltjes. Leuk, gezellig. Heel geschikt voor bijv. de Willemstraat, Schelpenplein
of Gasthuishofje, mijns inziens echter een maatje te klein voor deze straat. De Poststraat is
stedenbouwkundig wel kleinschalig maar architectonisch overwegend grootschalig.
Wellicht kan de portefeuillehouder hierover aan de welstandscommissie om advies vragen: is deze
verhouding/uitstraling ‘goed’? Het kan geen kwaad als die er haar licht over laat schijnen.
Hans Vader
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ZANDKORRELS

Tuincentrum
Bloeiende violen
groot -en kleinbloemig
Vergeet-mij-nieten
Bellis (Madeliefje)
Op onze poet gratis parkeren!
Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
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 zorgverzekering)

Volop
voorjaar!
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.

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.
.........................................................
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
.........................................................
Koffieweetje
Wist u dat mensen
die vier of meer koppen
koffie per dag drinken,
minder kans op
hartritmestoornissen
hebben?
Tea-Licious
........................................................
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, Bakkerstraat 2c
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

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
.........................................................
Slender You Zandvoort
verhuist naar Hogeweg 56!
1 april (geen grap) open huis
van 10-16 uur. Kom kijken
naar onze nieuwe Maxuvite
concept en onze nieuwe
super-de-luxe zonnebank

Wiskundebijles
ervaren docent
Klas 2 en 3 vmbo, havo, vwo
Eindexamenvoorbereiding
klas 4 vmbo
Locatie:
overdag Aerdenhout;
’s avonds Haarlem
Info: 06-29121988 / www.
wiskundebijles-haarlem.nl
.........................................................
De goedkoopste
van Zandvoort
De prijzen gaan er aan, de
eerste bestellingen zijn
gedaan. Kijk dus snel, op
dierenbrokken punt en el.
Bestellen kan online,
maar ook per
telefoon is fijn: 5738808
.........................................................
Te huur voor werkende
jonge vrouw,
gemeub. 2-kamerapp.
met tuin.
€ 550 per maand incl. GWL.
Tel. 023-5715772 of
06-49079919
.........................................................
Healing Service:
maandagmiddag 19 maart
op afspraak tussen
14.00 en 16.30 uur.
Geestelijke hulp voor zieken
en bij andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673
.........................................................
Tutti Frutti
2de hands kleding.
Nu voorjaar & zomer!
Baby vanaf mt. 56.
Ook grote damesmaten.
Corn. Slegersstraat 6
.........................................................
Kinderyoga in Zandvoort.
Ook ouder-kindyoga en
peuter-kleuteryoga.
Geef je nu op!
Tel. 06-23557277 www.
bijdehand-kindertherapie.nl
.........................................................
Nieuwe leden welkom bij
Tennisclub Zandvoort.
Open dag 31 maart.
Aanmelden via
opentennisdagen.nl.
Info: Nicole 06-18344111
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
6 avonden om de week,
van 20.00 tot 22.00 uur,
kosten € 135,-.
Voor informatie en
opgeven via www.rkarper.nl

C U L T U UR
Schilderkunst van de bewoners
te bewonderen in de A.G. Bodaan
Afgelopen vrijdag werd een zeer inspirerende expositie
van schilderstukken in de A. G. Bodaan voor geopend verklaard. Dat gebeurde door Ineke Deege, die waarnam voor
de helaas afwezige Marianne Rebel.

Schilders en schilderessen in AG Bodaan

Rebel is sinds februari met
een twintigtal dames en
heren bewoners van de

A.G. Bodaan zeer intensief
en vooral kunstzinnig aan
de slag gegaan. Met het

Sporen uit het verleden

thema ‘Toon Hermans’ wisten de meesten wel raad en
in zeer korte tijd, natuurlijk
met nuttige aanwijzingen
van Marianne, was er al snel
een keur aan fleurige en
kleurige schilderijen gereed.
Deze zijn allemaal keurig
opgehangen in de gangen
van het verzorgingstehuis
en zijn dagelijks te bewonderen. Eventueel aanwezige
schilders en schilderessen
zullen maar wat graag vertellen over hun keuze en de
technische uitvoering daarvan. Een leuke inspiratiebron
voor dames en heren die ook
eens hun artistieke kunnen
willen testen. In oktober zal
er weer zo een sessie worden
georganiseerd.

door Nel Kerkman

Gebrandschilderde raamhanger
Zandvoortse dorpsomroeper

Ook een afbeelding van een Zandvoortse dorpsomroe-

per hoort in deze rubriek. De raamhanger is gefotografeerd, hoe kan het anders, bij Klaas Koper. In september

2010 nam hij na 16 jaar afscheid als Zandvoortse dorps-

omroeper tijdens het Stads- en Dorpsomroeperscon-

cours op het Kerkplein. Gerard Kuijper heeft het stokje
van hem overgenomen.

De raamhanger heeft Klaas ooit eens cadeau gekregen en
heeft een bijzonder plaatsje in zijn kamer. De raamhanger
is niet gesigneerd maar zou, aan de schilderstijl te zien,
mogelijk door Marc Valk gemaakt kunnen zijn.

De Puur

Het voorbeeld van de raamhanger is geschilderd van de
foto die gemaakt is van Jacob Molenaar (1817), beter bekend als ‘de Puur’. Na zijn tijd als visser kwam hij aan wal
en niet veel later werd hij waker en omroeper van het
dorp. Op de afbeelding staat ‘de Puur’ op het Kerkpad
en kijkt richting Schelpenplein. Als de vissersvloot bij ‘de
Worf’ in zicht kwam ging hij met zijn ‘klink’ het dorp in en
riep luid en duidelijk: “Al degeen, die garnael kope wulle,
komme an Zee.” Nadien nam zijn zoon Floris Molenaar
(‘de Bokkum’) de klink van hem over.
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:
Hogeweg 39 F1, 2042 GE Zandvoort of per e-mail sporen@zandvoortsecourant.nl
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‘Beelden uit mijn kinderjaren’
door folklorevereniging de Wurf
Het toneelstuk ‘Beelden uit mijn kinderjaren’ van Bep
Jongsma-Schuiten en Anton Steen, zal komende zaterdag
door folklorevereniging de Wurf op het toneel van theater
De Krocht worden opgevoerd. Na afloop van het toneelstuk is er, traditiegetrouw, het zogenaamde ‘bal na’.
Het is een toneelstuk in drie
bedrijven. Het eerste bedrijf
speelt zich af in het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis.
Daar zitten de mannen en
vrouwen na het eten wat te
mijmeren over vroeger, en als
ze tot de ontdekking komen

dat het ‘Sunterklaes aevond’
is, gaan ze oude verhalen ophalen, van weet je nog? Het
tweede en derde bedrijf gaan
over de herinneringen die ze
ophaalden. Het toneelstuk is
met vele verwikkelingen en
hoe dat allemaal afloopt? U

moet maar gaan kijken.
In de pauze wordt er weer
een Zandvoortse pop en
mooie pentekeningen met
oud-Zandvoortse afbeeldingen verloot. Kaarten à
€ 8 zijn verkrijgbaar bij de
fam. Veldwisch, Dorpsplein
9, tel. 5716487 en bij Mieke
Hollander, Const. Huygens
straat 15, en indien nog voorradig aan de zaal. Het toneelstuk begint om 20.00 uur in
theater De Krocht.

Prachtig concert met religieuze muziek
Komende zondag zal de Martinus Cantorij, onder leiding
van dirigent Paul Waert en met Dick Grasman op het schitterende Knipscheerorgel een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts verzorgen. Het
belooft een prachtig concert te worden met een programma van religieuze muziek van componisten als: Joseph
Haydn, Charles Wood en William Byrd.
De Martinus Cantorij werd
opgericht in 1979 en was
oorspronkelijk de cantorij
van de NH Martinuskerk in
Schellinkhout. Tegenwoordig
heeft het koor haar standplaats in de NH Martinuskerk
in Zwaag. Vanaf de oprichting tot eind 2007 stond het
koor onder de bezielende lei-

ding van zijn oprichter, de in
juli 2008 overleden dirigent
en 'Master of the Music',
Egbert Wassink. Begin 2008
heeft Paul Waerts de directie
overgenomen.
Het koor legt zich toe op
het zingen van Anglicaanse
kerkmuziek. De cantorij heeft

veel gezongen als 'visiting
choir' in tal van Britse kathedralen en abdijkerken. Ook
in Nederland zingt de cantorij op uitnodiging ‘choral
evensongs’ naar Anglicaans
model. Het koor zong onder meer in de Grote of St.
Bavokerk en de Kathedrale
Basiliek St. Bavo in Haarlem
en nu komen zij dan naar
de Protestantse kerk in
Zandvoort.
Het concert in de Protestantse kerk begint om 15.00
uur en de kerk gaat om
14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.

Open dag in de zorg bij ZorgContact
Op zaterdag 17 maart, tijdens de open dag van zorg en

welzijn, openen alle locaties van ZorgContact de deuren.
Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen die een kijkje wil

nemen in A.G. Bodaan, Huis in de Duinen of Meerleven
van harte welkom.

Er is van alles te doen en te
zien deze dag. Zo geven medewerkers van ZorgContact
rondleidingen op alle afdelingen waarbij ze ook een kamer
laten zien. Daarnaast kunnen
bezoekers deelnemen aan
een fitheidstest en is er informatie beschikbaar over de
zorg- en dienstverlening van
ZorgContact, de wachtlijsten,

vacatures, vakantiewerk en
vrijwilligerswerk.

NL Doet

Naast de open dag wordt op
17 maart ook weer de grootste vrijwilligersactie van
Nederland georganiseerd:
NL Doet. In het kader hiervan verzorgen vrijwilligers
ontbijtjes in de huiskamers

van Meerleven. In Huis in de
Duinen organiseert een aantal vrijwilligers, in samenwerking met de activiteitenbegeleiding, Oudhollandse
spelen voor bewoners en
in A.G. Bodaan begeleiden
vrijwilligers de mannelijke
bewoners bij verschillende
klusjes zoals het maken van
een pergola op het binnenterras.
Meer informatie, onder andere over de tijden van de
rondleidingen, is te vinden
op de website: www.zorgcontact.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)
Hele maand maart voor Pashouders:

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Malse Ierse braad-/
riblappen 1 kilo € 9,95

Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

www.slagerijhorneman.nl

06-31393790

Delle Venezie
Pinot Grigrio

kijk ook eens op onze website:

Nu per fles van € 9,95 voor € 9,45
Nu 3 flessen voor maar € 25,-

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

for shoes

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

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

Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Nieuw binnen:
Outdoorjacks, waterdicht,
winddicht en ademend.

SEA OPTIEK,
ZICHTBAAR BETER!

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Een complete
ZONNEBRIL-OP-STERKTE
nu al vanaf
89 euro!!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

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

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 F1

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
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

2012

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

De frisse leuke
zomercollectie
is binnen!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

10% korting op vertoon van de ZandvoortPas

Medina Woninginrichters

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

Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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?

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
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Reken zelf uw voordeel
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Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
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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.

Bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze toekomstige bezorger die
in jouw omgeving 1 of meerdere malen
per week de brievenbus van je buren wilt
laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanopakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE
sticker op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een
blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
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Dorpsgenoten

Kees van Dam wint
Gouden Sjoelsteen

tekst en foto Nel Kerkman

Winny Huang
De dorpsgenoot van deze week was zeer verrast dat ik

haar vroeg voor deze rubriek. “Ik ben hier niet geboren en
woon pas 16 jaar in Zandvoort”, antwoordde zij beschei-

den. Maar juist daarom had ik Winny Huang uitgekozen,
omdat ik nieuwsgierig was waarom zij ooit naar Nederland is gekomen.

Op een regenachtige middag word ik warm ontvangen met
een overheerlijk kopje koffie aangeboden door Winny Huang.
Zij is mede-eigenaar van het Chinese restaurant Hong Kong
aan de Haltestraat, hoek Zeestraat. Voordat de zaak om 16.00
uur open gaat is er tijd voor een interview.

Van China naar Zandvoort

Winny is geboren in Zhejiang in China en woonde
daar tot aan haar 17de jaar bij haar ouders en
broer. Ze ging samen met haar moeder
voor vakantie naar Nederland en
het land en de mensen bevielen
haar zo goed dat ze besloot om
er te blijven. Ze vond werk in
een Chinees restaurant en
hoewel ze de Nederlandse
taal niet machtig is lukte
het haar om, met hulp van
bereidwillige mensen, de
taal onder de knie te krijgen. Zelf vindt ze dat ze
nog steeds niet goed de
taal spreekt maar dat komt
voort uit haar bescheidenheid, want ons gesprek verloopt prima.

De finale van het sjoelkampioenschap van Zandvoort, ofwel de ‘Battle of the Sexes’, is dinsdagavond voor het eerst

gewonnen door een man. Kees van Dam had de eer om de
Gouden Sjoelsteen in ontvangst te mogen nemen.

woont. Haar kinderen gaan altijd in de zomervakantie naar
hun opa en oma en ze kijken er nu alweer naar uit om er
naar toe te gaan. Om de band met de familie in China niet
te verliezen wordt er thuis met elkaar Mandarijns gesproken.
Zelf gaan Winny en Xi ook voor twee weken naar China maar
vanwege de zaak kunnen ze er niet te lang blijven. Hoewel
het tien uur vliegen is, komen ook haar ouders vaak naar
Nederland. “Stel dat mijn ouders later zorg nodig hebben dan
ga ik vaker naar hen toe. In China is de band met je ouders
namelijk zeer belangrijk”, vertelt Winny. Ook haar kinderen
staan bij Winny op de 1ste plaats: “Ook al zijn ze nu op een
leeftijd dat ze per fiets naar het Sancta Maria gaan, ik zal altijd
tijd voor ze vrij maken. Samen iets doen of ondernemen hoort
daarbij.” Momenteel heeft ze 1 keer per week conversatieles
Engels bij Pluspunt om haar Engels op te halen. “We hebben
een gezellige groep en we leren ook heel veel van elkaar.”
Daarbij leest Winny veel Nederlandse boeken,
ze maakt elke dag een Sudoku, verzamelt
postzegels en ze badmintont. Verder
wandelt ze langs het strand en als
het mooi weer is fietst ze vaak
door de duinen.

Haar lust en haar leven

Vanaf 16.00 tot 22.00 uur
is Winny in het restaurant
aanwezig. Op mijn vraag of
ze alleen Chinees eten lekker vindt, zegt ze lachend:
“Het is voor mij heel gemakkelijk om iets uit de keuken te
pakken maar boerenkool met
worst vind ik ook heerlijk, vooral
als mijn man het maakt!” Op mijn
vraag of ze nog iets wil toevoegen
Nederlanders vindt ze ontzettend
aan het interview zegt Winny: “In de 16
aardig en ze vindt de mensen hier niet
jaar dat we al ondernemer in Zandvoort zijn,
Winny Huang
zo gehaast als in China. Ondertussen had ze
hebben we een vaste klantenkring opgebouwd.
kennis gemaakt met haar huidige man Xi Hu waar ze mee is Dat is erg prettig. Zo hebben we niet alleen vaste klanten
getrouwd. Voordat ze naar Zandvoort kwamen, hadden zij in uit Zandvoort maar er komen zomers ook vaste klanten uit
Hillegom twee jaar een restaurant. In die tijd werd dochter Duitsland elke dag bij ons eten. Daarom wil ik alle klanten
Yong Yong geboren, die nu 16 jaar is, en vier jaar later is zoon bedanken voor hun vertrouwen en jarenlange steun.” Hierna
Zhiwei geboren. In 1996 namen Winny en Xi het Chinees zoeken we samen een mooi plekje in het restaurant uit om
restaurant in Zandvoort over, de kinderen gingen naar de een foto te maken. Helaas spiegelen de mooi gegraveerde
Hannie Schaftschool. Zandvoort vinden ze nog steeds een ramen met Chinese bloemen en vogels te veel maar er zijn
gezellig dorp.
genoeg andere plekken in het sfeervol ingerichte restaurant.
Ik neem afscheid van Winny en ze zwaait mij vriendelijk uit:
Kinderen op de eerste plaats
“Tot ziens”. Wat heb ik een gezellige en gastvrije dorpsgenoot
Voor Winny is het familieleven erg belangrijk. Ze belt elke dag ontmoet. Het regent nog steeds maar dat maakt me niets
via Skype naar haar ouders en haar broer die ook in China meer uit. Want tussen de buien door schijnt plotseling de zon.

Vlnr. winnaars goud, zilver en brons

Het was spannend dinsdagavond in café Koper. Tien
dames en tien heren, de
crème de la crème van de
Zandvoortse sjoelers, gingen met elkaar de strijd aan
om te bepalen wie er kampioen van Zandvoort zou
gaan worden. De vorige drie
edities werden gewonnen
door een dame, dus de heren
waren extra gemotiveerd om
die traditie te doorbreken.
Na de eerste ronde stonden Gert Jan Bluijs, Martha

Jacobs en Han van Dam fier
aan kop. De eerste 3 van de
voorronde hadden een inzinking tijdens de finale en het
klassement werd volledig
omgegooid. De nummer 10,
Hanneke van Dam, eindigde
uiteindelijk op de 3e plaats.
Herma Bluijs werd 2e en Kees
van Dam, na de voorronde
nog 9e, greep het goud. Na 3
jaar was eindelijk de Gouden
Sjoelsteen in handen van
een man. Sponsor Hertog Jan
had voor alle finalisten een
mooie gadget meegenomen.

Lils Macintosh in Oomstee
Komende vrijdag, 16 maart, treedt Lils Macintoch weer op

in café Oomstee. Zij is een van de toppers van de vaderlandse jazzscene en trekt overal waar zij optreedt volle zalen.
Er zijn weinig zangeressen die
zo lekker rauw bluesy feeljazz
kunnen zingen als zij. Haar
gevoel voor humor klinkt
door in haar muziek en is zeker zichtbaar tijdens de live
optredens. De 2000 Edison
winnares heeft inmiddels al
7 Cd's uitgebracht waaronder
in 2008 'About Crazy'.
Eén van haar vaste saxofonisten zal in ieder geval
aanwezig zijn. Clous van

Mechelen, die gepassioneerd
kan sleuren en slepen zal zeker weer perfect inspelen op
haar zang. Nick van den Bos
op piano, Harm Wijntjes op
bas en Menno Veenendaal
op drums completeren
de begeleiding. Vrijdag 16
maart vanaf 21.00 uur in café
Oomstee aan de Zeestraat
in Zandvoort. De toegang
is gratis maar komt u wel
op tijd, Oomstee is niet al te
groot.
15
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'De vegetarische optie' is een kookboek boordevol gerechten zonder vlees of vis - voor wie eens een dagje zonder wil. Auteur Simon
Hopkinson laat zien dat je met goede, seizoensgebonden ingrediënten en de juiste smaakcombinaties zulke heerlijke smaken op je
bord terugvindt dat je dat stukje vlees of vis helemaal niet mist!
Het boek is op originele wijze ingedeeld: ieder hoofdstuk beschrijft
twee ingrediënten die een natuurlijke affiniteit met elkaar hebben; zoals broccoli en bloemkool, tomaten en olijfolie, chilipepers
en avocado's of bosbessen en zwarte bessen. Wij kozen voor u het
onderstaande recept, dat origineel van de driesterren chef-kok Paul
Bocuse is. Het is wat tijdrovend maar dan hebt u ook wel wat!

17\10
3\18
12

De oplossing staat elders op deze pagina
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fraîche samen met de knoflook, zout en peper
tegen het kookpunt aan. Haal de pan van het

vuur, doe er een deksel op en laat 20 minuten
staan. Haal de crème fraîche door een zeef die u

bovenop de uitgeholde pompoen zet. Meng de
kaas erdoor. Zet het deksel op de pompoen en leg
hem in een braadslee. Zet de braadslee 1½-2 uur

in de oven tot het vruchtvlees van de pompoen
gaar is wanneer je er met een vork in prikt en de

schil aan de buitenkant mooi glanst. Als de schil
te bruin wordt, moet u de oven op een lagere

stand zetten. Schaap voorzichtig het vruchtvlees
los van de schil en roer het geheel door elkaar.

Oplossing Breinbreker
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Oplossing Kakuro
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lepel de pitten en draden eruit. Breng de crème

147

Vul de bon in op pagina 12

gebruiken, en houd het apart. Schraap met een

=

Heeft u al uw ZandvoortPas 2012 aangevraagd?

venste kwart van de pompoen af om als deksel te

60

Heeft u een stress-vrij huis en wilt u deze
leuke poes een fijn huis geven? 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.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd het bo-

+

Ze is erg lief en wil graag geaaid worden. Op schoot zitten wil ze liever niet en van
optillen is ze ook niet gecharmeerd. Als ze aandacht wil dan komt ze vanzelf
wel naar je toe; vaak moet ze eerst even aan je
wennen. Speedy gaat erg graag naar buiten om
de boel te verkennen en lekker te zonnen. Een
kattenluik is voor haar dan ook ideaal. Omdat
ze nogal snel in de stress raakt zoekt ze een
huis voor haar alleen, dus graag zonder
soortgenootjes, honden en kleine kinderen
want dat is voor haar allemaal te druk en
dan gaat ze naast haar kattenbak plassen.

Bereidingswijze:

1 pompoen van 4 tot 5 kilo,
400 ml crème fraîche,
1 gehakt teentje
knoflook,
150 gr. geraspte Gruyère
of Beaufort.

87

Speedy is een mooie en een beetje een verlegen poes van ruim 10 jaar jong.

Benodigdheden:

12

Dier van de Week

Voorgerecht voor 4 personen

9

De oplossing staat elders op deze pagina

Pompoensoep van Paul Bocuse
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Vegetarische maaltijden zijn allang geen maaltijden meer met
gebakken kaas of een omelet. Het zijn volwaardige maaltijden
geworden met voor zowel de ‘fulltime’ vegetariër als voor de optionele vegetariër die wel eens een maaltijd zonder vlees of vis wil.
Bij uitgeverij Inmerc is onlangs een boekje verschenen dat hierop
ingaat en heel toepasselijk ‘De vegetarische optie’ heet. Het bevat
224 pagina’s, heeft een harde kaft en kost bij www.bol.com € 14,95.
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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.

KOOKBOEK
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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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Cosmo boy

Uitgesproken!

Interview

Macht is een ziekte

Nee, deze Cosmo heeft niets maar dan ook niets te maken met haarstyling. Maar

wel alles met vermaak van en omgang met mensen, sportiviteit, organiseren, taal-

kennis en jezelf op een bepaalde manier presenteren. De 17-jarige, in ons dorp wo-

nende Niels Verbrugge is 2e jaarstudent aan de Cosmo Academie Entertainment,
Vrije tijd en Evenementen in Haarlem. Een school waar talentvolle eigenschappen
zoals avontuurlijk, sociaalvaardig, flexibel en vrolijk van grote waarde zijn.
door Mandy Schoorl

Als kind wilde Niels acteur worden. Voor de opleiding
filmacteur heeft hij bij het Media College in Amsterdam
auditie gedaan, waar hij in de 2e ronde afviel. De grote
vraag die toen rees was: wat nu? Een zoektocht bracht
hem bij een open dag op het Nova College alwaar een heel
gek, raar, verkleed typetje op het plein rondliep en hem
benaderde. Het typetje stond karikatuur voor de Cosmo
opleiding en was op zoek naar geïnteresseerden. Niels was
direct verkocht.
Acteren, presenteren, pedagogiek en mensen (volwassenen, tieners en kinderen) enthousiasmeren voor de activiteiten. Alles komt aan bod. Het doel van de studie is om
de organisatie, begeleiding en uitvoering van vele shows,
sporten en activiteiten op je te nemen. Dit kan zijn in een
recreatiepark op de Veluwe tot aan internationaal hotelentertainment in Mallorca.
De contacten met mensen vindt Niels super. Tijdens eerdere stages heeft hij het onderdeel entertainment breeds
uitgevoerd. Met een team allerlei acts (waaronder Grease,
Sister Act en Comedy Express bijvoorbeeld) neerzetten

Niels Verbrugge

vond hij geweldig. Het in een rol kruipen van iemand anders vindt hij leuk aan zijn werk. Tijdens de Comedy Express
zul je hem gerust met grote tieten in een jurk en een pruik
op zien. Dat maakt hem niets uit. Een beetje gek doen hoort
er in deze branche gewoon bij om goed te kunnen functioneren. Je moet maling hebben aan podiumvrees en alle
mogelijke faalangsten laten varen.
Een opgenomen optreden van zichzelf zal hij nooit terugkijken, hij vindt het vreselijk om zichzelf te horen en te zien.
Maar de kick die het geeft als hij op het toneel staat en 200
mensen naar hem kijken en om hem lachen, ja dan is hij
in zijn sas. Hij houdt van aandacht, maar niet buiten zijn
werk om. Daar heeft hij genoeg aan zijn vaste vriendenclub.
Een 9 tot 5 baan is iets wat Niels totaal niet ambieert. Deze
zomer wordt het 5 maanden knallen tijdens zijn stage in
Mallorca, eind 2014 studeert hij af. En wie weet zien we
hem over een paar jaar dan als nieuwe BN’er op televisie.
Want media is zijn richting en het liefst wordt hij acteur
of presentator. We hoeven dus niet vreemd staan te kijken
als in 2018 een 2e Martijn Krabbé de zenders met humor
verlicht, want dat is wat Niels op zijn toekomstige cv heeft
staan!

Kijk nou eens!

Josef Kony is een van de bekendste criminelen van de we
reld op dit moment. Deze man heeft in Uganda duizenden
kinderen ontvoert en gebruikt als zogeheten ‘kindsolda
ten’. Deze kinderen zijn voor het leven getekend. Vreselijk!
Dankzij het initiatief van 1 filmmaker, Jason Russel, wordt
het verhaal over de ‘Invisible children’ over de hele wereld
verspreid met de campagne: ‘KONY 2012’. Deze campagne
heeft tot doel dat Kony sneller opgepakt kan worden.
Russel wil de mensen in de westerse wereld wakker
schudden en laten zien wat er speelt in Afrika. Hij heeft
een documentaire gemaakt, waarbij mensen opgeroepen
worden deze te delen via social media. Hoe meer bekend
heid, hoe meer betrokkenheid en verbondenheid.
Je zou er toch niet aan moeten denken dat je eigen kind
ontvoert wordt en vervolgens een paar dagen later terug
komt om je hoofd eraf te hakken. Met pijnlijke tegenzin
natuurlijk. Dit is helaas de werkelijkheid van duizenden
kinderen die door Kony ontvoerd zijn. Het is bijna niet
voor te stellen dat één persoon zoveel levens kapot kan
maken. Hoe kan dit vraag ik me af? Zo ontzettend ziek is
het! Die man heeft geen hart meer, dat kan niet anders.
En het ergste is dat hij niet voor ‘iets’ vecht, maar het is
hem gewoon om de macht te doen!
In het westen hebben wij dan wel geen Kony, maar wel
andere sluwe dictators die ons in de tang of in angst
houden. Die ons ‘brainwashen’. Denk aan suiker, alcohol,
sigaretten of E-nummer 621. Deze smaakversterker zit
onder andere in een zak chips en is de reden waarom je
hem vaak in 1 keer leeg wil eten. Om vervolgens weer een
nieuwe te kopen. De macht van de
multinationals. Daar wil ik het graag
een volgende keer over hebben.
Alvast iets om over na te denken…
Nu eerst allemaal Kony bestrijden via
www.kony2012.com!

door Maxim Roos

door Maxim Roos

Tegeltje
De Pers gaat verdwijnen
maar onze courant blijft elke week verschijnen.

‘Met Cocu aan het roer
wordt het een echte
Philip's Sport Vereniging’
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Residence Pandora

8 RIANTE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

ZEER ROYALE LUXE
APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM
- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Bruto woonoppervlakte vanaf 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
- Appartementencomplex wordt voorzien van lift
en videofooninstallatie
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Koopsommen vanaf € 395.000,- v.o.n.-Oplevering april 2012
- Nog enkele appartementen beschikbaar
Voor informatie en/of bezichtiging : VoF Cocarde 023 5714165
www.residence-pandora.nl.
Makelaar: Van der Reijden Makelaardij

Passage 42-44 2042 KV ZANDVOORT
T: 023-571 55 31
F: 023-571 91 27
www.hollandresidence.nl

Ondernemer in Zandvoort: doe mee met de ZandvoortPas!
Want binding met uw klanten is belangrijker dan ooit
Ondernemers in Zandvoort hebben te maken met een bijzondere situatie.
Want zomers kan het zo druk zijn als in een wereldstad, terwijl buiten het
hoogseizoen om menigeen afhankelijk is van de Zandvoortse inwoners.
Die lokale, potentiële klanten verdienen dus alle aandacht. Het hele jaar
door natuurlijk! De ZandvoortPas is een zeer geschikte klantenbinder gebleken.

2012

Al sinds 2006 kunnen ondernemers deelnemen aan de ZandvoortPas. Met deze pas profiteren
pashouders van leuke aanbiedingen in diverse plaatselijke bedrijven. Ieder jaar maken circa 800 gezinnen
gebruik van de ZandvoortPas en profiteren van de voordelen van het winkelen in Zandvoort.

Doet u ook mee?

Bel of mail en vraag naar de voorwaarden:
Letty van den Brand-Kinderdijk
T: 06-43 42 97 83
E: letty@zandvoortsecourant.nl
18
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www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas

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

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2012
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.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op 20 en 21 maart 2012
Informatie - dinsdag 20 maart om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Plan van aanpak bestemmingsplan Centrum
4. Reparatie bestemmingsplan Middenboulevard
5. Bouwverordening Zandvoort 2012
6. Voortgangsbewaking
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Debat - woensdag 21 maart 2012 om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie met uitzondering
van punt 6 Voortgangsbewaking.
Besluitvorming - woensdag 21 maart 2012 om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Plan van aanpak bestemmingsplan Centrum
4. Reparatie bestemmingsplan Middenboulevard
5. Bouwverordening Zandvoort 2012
6. Lijst ingekomen post
7. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming van 8 en 22 februari 2012
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 20 maart 2012 is er een Ronde Tafel bijeenkomst.
Op de agenda staat:
REGIONALE SAMENWERKING - WAAROM MOET ZANDVOORT
DAAROVER DENKEN?

Ook Zandvoort moet werken aan een betere organisatie van
de uitdagingen die op de gemeente afkomen. Een bloemlezing:
- De decentralisatie van Rijkstaken
- De bezuinigingen
- Bovenlokale onderwerpen
- Een steeds dynamischer en complexer wordende
samenleving.
- Verdergaande digitalisering van de maatschappij.
Dit levert een zoektocht op naar:
- de juiste schaal van organiseren
- herschikken van taken tussen organisaties
- innovatie van dienstverlening
- nieuwe vormen van samenwerking.
Vanuit de volgende vier punten moeten we naar de organisatie
van morgen te kijken:
Effectiviteit, continuïteit, efficiëntie en betrokkenheid.
WAT VINDT U VAN BELANG?
U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de
Ronde Tafel mee te praten. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal en begint om 21.15 uur. Aanmelden mag, maar is niet nodig.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op 19 maart in vergaderruimte 1. De vergadering begint om 15.00 en duurt tot ongeveer
17.30 uur.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 19 maart.vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van
belang zijn voor alle burgers. Iedereen is van harte uitgenodigd
de openbare bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt
plaats in Gebouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Nadere regels bij parkeerverordening 2012 vastgesteld

In de vergadering van 6 maart 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort de Nadere Regels 2012-1 bij
de Parkeerverordening 2012 vastgesteld. De Nadere Regels 2012-1
bij de Parkeerverordening 2012 treden in werking op 15 maart 2012
en ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en staan op de website. Nadere Regels 2012-1 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.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

- Poststraat 4, plaatsen buitengevelisolatie op woning, ingekomen 07 maart 2012, 2012-VV-030
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.
VRIJSTELLING artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening
Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op de Ruimtelijk
Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
vergroten van een windscherm op het perceel Kerkplein 9a te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2008-100Lv).
Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 16 maart 2012
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 of mondeling
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze” te vermelden.

Verzonden vergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Zuiderduin 2, plaatsen container en vervangen
dakzeil, verzonden 05 maart 2012, 2012-VV-021.
- Celsiusstraat 59, verwijderen van asbesthoudend materiaal,
verzonden 05 maart 2012, 2012-VV-014.
- Tollensstraat 9, kappen van een boom op achtererf, verzonden
05 maart 2012, 2012-VV-003.

Zandvoort:
- Flemingstraat 78, verwijderen asbesthoudende materiaal,
ingekomen 05 maart 2012, 2012-VV-029.
- Plaatsen van hekwerk om bestaand afblaasstek, locatie gelegen parallel aan het fietspad Zandvoort-Noordwijk , ingekomen
08 maart 2012, 2012-VV-031.

Bentveld:
- Parnassialaan 1, kappen van drie bomen in de achtertuin,
verzonden 05 maart 2012, 2012-VV-005.

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Hogeweg 68, renoveren van de voorgevel van de woning,
verzonden 07 maart 2012, 2011-VV-074.

Zandvoort:

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)

Vervolg op pagina 20 en 21
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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. 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.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan:
- THIB Organisatie te Leiden voor het houden van 3 braderieën
op het Raadsplein op zondag 27 mei, zondag 8 juli en zondag
5 augustus 2012.
- Stichting Pluspunt voor het houden van de landelijke straatspeeldag op woensdag 13 juni 2012.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ten behoeve van Koninginnedag 2012 te
Zandvoort

Om Koninginnedag 2012 van maandag 30 april 2012 03:00
uur tot dinsdag 1 mei 1:00 uur een parcours aan te bieden is
het gewenst om het centrum van Zandvoort af te sluiten voor
verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met
kenmerk Z2012-00465 2012/02/001510 verleend.
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor de
eerder genoemde straten kunnen daarom vanaf zondag 29
april om 20:00 uur tot dinsdag 1 mei 2012 om 10:00 uur op
het De Favaugeplein parkeren.

20

-

op Rozenobelstraat, nabij Kruisstraat;
op De Genestestraat, nabij Kruisstraat;
op Swaluëstraat, nabij Prinsenhofstraat;
op Achterweg, nabij Swaluëstraat;
op Haltestraat, nabij Zeestraat;
op Diaconiehuisstraat, nabij Nieuwstraat;
op Koningstraat, nabij Oosterstraat;
op Oosterstraat, nabij Koningstraat;
op Prinsesseweg, nabij Koninginneweg;
op Grote Krocht, nabij Hogeweg;
op Oranjestraat, nabij Hogeweg;
op Poststraat, nabij Hogeweg;
voor de duur van het evenement;

2. op maandag 23 april 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “maandag 30 april 2012” te plaatsen op de locatie
van de parkeervakken binnen het gebied van Koninginnedag
2012 en voor het politiebureau;
3. vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op De Favaugeplein vanaf zondag 29 april 2012 om
20:00 uur tot zondag 1 mei 2012 om 10:00;
4. een tijdelijke bushalte ingericht zal worden aan de Hogeweg ter hoogte van het politiebureau.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/02/001934 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Verkeersbesluit ten behoeve van Dorpsfeest 2012 te
Zandvoort

Om het Dorpsfeest 2012 op zaterdag 24 maart 2012 van 12:00
tot 18:00 uur en zondag 25 maart 2012 van 10:00 tot 18:00
uur een parcours aan te bieden is het gewenst om het Gasthuisplein en het Raadhuisplein af te sluiten voor verkeer. De
burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
Z2012-000434 2012/02/000681 verleend.
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden
gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor
de eerder genoemde straten kunnen daarom tijdelijk op het
De Favaugeplein parkeren.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van
Burgemeester en Wethouders om voor de duur van het
evenement:

Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om voor de duur van het evenement:

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 Gasthuisplein nabij Swaluëstraat;
- op Gasthuisplein nabij Gasthuisstraat;1
- op de aansluitende wegen rond het Raadhuisplein;

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 Gasthuisplein, nabij Kruisstraat;
- op Agnetastraat, nabij Kruisstraat;

2. op maandag 19 maart 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “zaterdag 24 en zondag 25 maart 2012” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied
van Dorpsfeest 2012.

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/02/001964 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Verkeersbesluit ten behoeve van Runner’s World
Zandvoort Circuit Run

Om de Runner’s World Zandvoort Circuit Run op zondag 25
maart 2012 van 10:30 tot 17:30 uur een parcours aan te bieden is het gewenst om de Brederodestraat ten zuiden van
het ing. Friedhoffplein, Prins Mauritsstraat, Boulevard Paulus
Loot, Seinpostweg, Badhuisplein, Gasthuisplein, Kleine Krocht,
Haltestraat, Zeestraat, ing. Kuidersstraat, Stationsplein, Van
Speijkstraat, Burg. Van Alphenstraat af te sluiten voor verkeer.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
Z2012-004752 2012/02/001081 verleend.
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor de eerder
genoemde straten kunnen daarom vanaf zaterdag 34 maart
2012 20:00 uur tot maandag 26 maart 2012 11:00 uur op het
alle overige vergunningengebieden parkeren.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om voor de duur van het evenement:
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 Ing. Friedhoffplein nabij Marisstraat;
- op Thorbeckestraat nabij Vuurboetstraat;
- op Burg. Engelbertstraat nabij De Favaugeplein;
- op Sandrinastraat nabij Wagenmakerspad;
- op Kruisstraat nabij Gasthuisplein;
- op Gasthuisstraat nabij Gasthuisplein;
- op Swaluëstraat nabij Gasthuisplein;
- op Raadhuisplein nabij Kerkplein en Louis Davidsstraat;
- op Pakveldstraat nabij Haltestraat;
- op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat;
- op Achterweg nabij Swaluëstraat;
- op Zeestraat nabij Kostverlorenstraat;
- op Burgstraat nabij Zeestraat;
- op Stationsstraat nabij Zeestraat;
- op Zeestraat nabij Burg. Engelbertstraat;
- op Van Lennepweg nabij Van Speijkstraat;
- op Mezgerstraat nabij Burg. Van Alphenstraat;
- op Trompstraat nabij Burg. Van Alphenstraat;
- op Tjerk Hiddesstraat nabij Burg. Van Alphenstraat;
- op Van Galenstraat nabij Burg. Van Alphenstraat;
- op Burg. Van Alphenstraat nabij ingang Circuitpark
Zandvoort;
2. op maandag 19 maart 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “zondag 25 maart van 10.30 tot 17.30 uur” te
plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het
gebied van Runner’s World Zandvoort Circuit Run;
3. dat vergunningshouders voor de desbetreffende wegen
kunnen parkeren op in alle overige vergunningengebieden
vanaf zaterdag 24 maart 2012 20.00 uur tot maandag 26
maart 2012 11.00 uur.
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Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/02/001982 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Verkeersbesluit ten behoeve van de 30 van Zandvoort

Om de 30 van Zandvoort op zaterdag 24 maart 2012 van 10:00
tot 18:00 uur een parcours aan te bieden is het gewenst om
de Haltestraat tussen Raadhuisplein en Pakveldstraat af te
sluiten voor verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een
vergunning met kenmerk Z2012-000028 2012/02/000755
verleend.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van
Burgemeester en Wethouders om voor de duur van het evenement:
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 Haltestraat, nabij Pakveldstraat;
- op Haltestraat, nabij Raadhuisplein;
3. over te gaan tot het verwijderen van het bord conform
model C2 ten noorden van de Kleine Krocht nabij het Raadhuisplein;
4. over te gaan tot het verwijderen van het bord conform
model C3 ten zuiden van de Kleine Krocht nabij het Gasthuisplein;
5. over te gaan tot de plaatsing van het bord conform model C3
ten noorden van de Kleine Krocht nabij het Raadhuisplein;
6. over te gaan tot de plaatsing van het bord conform model
C2 ten zuiden van de Kleine Krocht nabij het Gasthuisplein;
6. op maandag 19 maart 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “zaterdag 24 maart 2012 van 10.00 uur tot 18.00
uur” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen
het gebied van 30 van Zandvoort.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/02/001955 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Verkeersbesluit Olympia’s tour

In de vergadering van 6 maart 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten om:
1. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model
C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met dranghekken op de volgende locaties
op 14 mei 2012 van 12:00u tot 20:00u:
- In de Secretaris Bosmanstraat direct ten zuiden van de Jac.
Van Heemskerckstraat;
- In de Mezgerstraat direct ten zuiden van de Jac. Van Heemskerckstraat;
- Op de Boulevard Barnaart direct ten noorden van de rotonde
met de Burg. van Alphenstraat;
- Op de aansluiting van het terrein van het NH-Hotel direct
ten zuiden van de aansluiting op de Burg. van Alphenstraat;

- In de van Galenstraat direct ten westen van de Burg. van
Alphenstraat;
- In de Tjerk Hiddestraat direct ten westen van de Burg. van
Alphenstraat;
- In de Trompstraat direct ten westen van de Burg. van Alphenstraat;
- In de Mezgerstraat direct ten westen van de Burg. van
Alphenstraat;
- Op de Van Lennepweg direct ten oosten van de Van Speijkstraat;
- In de Zeestraat direct ten westen van de Van Speijkstraat;
- In de Eltzbacherstraat direct ten noorden van de Zeestraat;
- In de Kostverlorenstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- In de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein;
- In de Swaluëstraat direct ten noorden van de Pakveldstraat;
- In de Spoorbuurtstraat / Achterweg direct ten noorden van
de Prinsenhofstraat (2X);
- In de Brugstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- In de Stationsstraat direct ten noorden van de Prinsenhofstraat;
- In het Wagenmakerspad direct ten westen van de Sandrinastraat;
- Op het Gasthuisplein direct ten westen van de Kruisstraat;
- Op het Badhuisplein direct ten zuiden van de rotonde met
de Hogeweg;
- Op de Van Lennepweg direct ten westen van de rotonde
met de Linneausstraat;
- Op de Kostverlorenstraat direct ten westen van de Sophiaweg;
- Op de Van Lennepweg direct ten westen van de Vondellaan;
2. op 7 mei 2012 de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord
“Maandag 14-5-2012 van 12.00 tot 20.00 uur” te plaatsen
op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied van
Olympia’s Tour 2012 conform bijgevoegde kaart 3 en 4.
3. parkeervergunninghouders voor de betreffende straten
op 14 mei en 15 mei te laten parkeren op de fiscale parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen van andere wijken
in Zandvoort.
4. de geslotenverklaring middels C1 en de aanduidingen van
het voetgangersgebied G7 op de Boulevard De Favauge
(van de Seinpostweg tot de Jac. van Heemskerckstraat)
opgeheven worden op 14 en 15 mei;
5. over te gaan tot de plaatsing van de borden conform model
C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met dranghekken op de volgende locaties
op 15 mei 2012 van 09:00u tot 12:00u:
- In het Wagenmakerspad direct ten westen van de Sandrinastraat;
- Op het Gasthuisplein direct ten westen van de Kruisstraat;
- Op het Badhuisplein direct ten zuiden van de rotonde met
de Hogeweg;
- In de Burg. Engelbertsstraat direct ten zuiden van het
Schuitengat;
- Op het De Favaugeplein direct ten zuiden met de aansluiting naar de Boulevard De Favauge.

Het verkeersbesluit Olympia’s Tour 2012 ligt ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis.

Bezwaar

Indien u zich met bovenstaande besluiten 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.

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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basketbal

hockey

Krappe winst na grote voorsprong

Het herenteam van The Lions heeft afgelopen zaterdag in
eigen hal een zeer krappe overwinning geboekt. Hoewel
onze plaatsgenoten in het derde kwart heel even op 21

punten voorsprong stonden, werd de wedstrijd uiteindelijk bij 71-66 afgefloten.

Opnieuw strafworpen voor Mike Kroder | Foto: Richard Vissers

Het Zandvoortse team speelde vooral de eerste drie kwarten goed verdedigend basketbal en aanvallend speelde
Niels Crabbendam weer een
voorname rol onder het bord,
hoewel hij het zwaar had tegen zijn lange tegenspeler
van Hoppers. Crabbendam
werd weer uitstekend door
Mike Kroder bediend en
kwam tot een respectabele
23 punten. Hij werd hiermee

voor de vijfde keer op rij topscorer boven de 20 punten.
Kroder zelf kwam tot 22 punten, waarvan de meeste uit
strafworpen die hij heel slim
wist te ‘versieren’. Toen er bij
rust een gat was van 15 punten gaf niemand meer iets
voor de kansen van Hoppers,
maar dat was de huid verkopen voor de beer geschoten
was. Beide ploegen hielden
elkaar in het derde kwart in

evenwicht waardoor voor
Hoppers het laatste kwart
de doorslag moest gaan geven. Met een alles of niets
offensief waarbij ‘full court
press’ het credo was, kwamen ze almaar dichterbij.
Bijna liet Zandvoort de wedstrijd glippen maar nog net
op tijd, mede door een score
van zowel Crabbendam als
Kroder, trok Lions alsnog aan
het langste eind.

Aanvoerder Robert ten Pierik
kijkt terug op deze wedstrijd:
“Aanvallend liep het eigenlijk
meteen lekker, verdedigend
waren we het eerste kwart
een beetje zoekende. Toen
onze verdediging eenmaal
goed stond, na een minuut
of 7, begonnen we flink uit te
lopen. Dave Kroder en Philip
Prins hadden een paar heerlijke schoten in het tweede
kwart op belangrijke momenten, waardoor we met
een voorsprong van 15 punten de rust in gingen. In het
derde kwart vielen onze ballen wat minder, maar stond
onze verdediging gelukkig

nog goed. Het laatste kwart
begonnen we met 13 punten voorsprong. Hoppers
had dankzij de vele wisselspelers (Lions had er 2, red.)
heel wat meer energie over
dan wij, zij besloten dan ook
om te gaan pressen. Het
vierde kwart was overduidelijk voor de Hoppers maar
de opgebouwde voorsprong
van 13 punten was genoeg
om ons de overwinning te
bezorgen.” Topscores Lions:
Niels Crabbendam 23, Mike
Kroder 22 en Dave Kroder 12
punten.
De komende wedstrijd speelt
Lions op vrijdag 16 maart in
sporthal IJmuiden Oost tegen koploper en gedoodverfde kampioen Akrides 3. Deze
wedstrijd begint om 21.00
uur. Mocht Lions in staat
zijn deze wedstrijd te winnen, dan komen ze op slechts
1 verloren wedstrijd minder
dan Akrides en kunnen ze alsnog een gooi doen naar het
kampioenschap. Mocht er
echter verloren worden, dan
wordt dat schier onmogelijk.

biljart

Vorige week werden door de Oomstee teams gelukkig

weer een paar overwinningen geboekt. In poule 1 versloeg
Oomstee 1 in een thuiswedstrijd Hoekje 2 met 9-11 waarbij
de drie teamleden goed werk lieten zien. Jeroen v.d. Bos

heeft inmiddels de meeste punten in poule 1 bij elkaar gespeeld en staat onbetwist aan kop.

Jeroen v.d. Bos best scorende driebander in poule 1
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De winterstop van de hockeycompetitie zit er weer op maar
dat zorgde voor ZHC voor de nodige problemen. Een aan-

tal dames is nog op vakantie of was verhinderd, waardoor

aanvoerster Nathalie Huisman uiteindelijk met slechts 9

dames naar Amstelveen ging om VVV D15 te weerstaan. En
dat lukte wonderwel.

Ondanks de numerieke minderheid zette ZHC de tegenstanders onder constante
druk en speelde bijna voortdurend op de helft van VVV.
“Spelen met 9 man vereist
een rust en een samenspel
en dat beheerste dit team
vandaag geheel. Daarnaast
was iedereen bereid om de
longen uit zijn lijf te lopen”,
vertelde Huisman na afloop.
Zandvoort kon dus VVV haar
wil opleggen. Met een zeer

solide achterhoede die de
aanvallen van VVV wist tegen
te houden, een zeer sterk en
technisch middenveld dat
de 2 spitsen van de gastdames al snel aanpakten en
een Zandvoort dat in balbezit ijzersterk speelde, wisten
onze plaatsgenoten de eerste
wedstrijd van het nieuwe seizoen te winnen met een 7-1
monsterzege. Tanya Vriezema
liet de keepster van VVV 4
keer buigen en Julia Buchel
deed dat nog eens 3 keer.

duiken
Open Dagen Duikteam
Een vereniging van Sportduikers, dat is de omschrijving

van Duikteam Zandvoort. Op dinsdagavond 3 en 10 april
om 21.00 uur kunnen belangstellenden kennis maken met

Duikteam Zandvoort en de duiksport. Ervaren duikers

staan klaar om je te begeleiden in het unieke gevoel om

Alleen Oomstee 2 doet mee in de nacompetitie

Deelnemen aan de nacompetitie zit er echter voor dit
team niet meer in. Daarvoor
komen alleen de vier hoogst
scorende teams in aanmerking. Een zevende of achtste

Mooie overwinning

plaats is voor Oomstee 1 vermoedelijk de eindscore.
In poule 2 is echter Oomstee
2 verreweg favoriet en staat
met nog een wedstrijd te

gaan bovenaan in de poule.
En dat betekent dus ook zeker
meedoen aan de nacompetitie en opnieuw een kans op
de finale. Oomstee 2 wist vorige week nog Spoorloos 2 in
een uitwedstrijd met 11-7 te
verslaan. Ton Ariesen scoorde
daar zelfs de volle zes wedstrijdpunten. Louis v.d. Mije
en Edwin Ariesen noteerden
twee en vier winstpunten. In
poule 3 staan Oomstee 3 en
het Wapen van Zandvoort
helaas in de onderste regionen. Een zevende of achtste
plek is dan waarschijnlijk het
hoogst haalbare.
Het team van Het Wapen
van Zandvoort kon vorige
week nog een nuttige overwinning tegen Spoorloos 3
van 12-8 bijschrijven. Stefan
Schravemade was goed voor

drie wedstrijdpunten net
als Yassan el Bakkali. Gerard
Kuijper haalde de maximale
winst van zes wedstrijdpunten binnen voor het team.
Na de zege op Oomstee 3
was dit de tweede overwinning van het enthousiaste
team. Jammer genoeg ging
Oomstee 3 tegen het sterke
team van Tweewielershop
in Haarlem met 8-12 onderuit. Een voorzichtig spelende Dick ter Heijden wist
als enige doeltreffend de
volle winst van 6 punten
voor Zandvoort binnen te
halen, waardoor het verlies
in wedstrijdpunten enigszins beperkt bleef. De wedstrijden in de nakompetitie
gaan in april van start. Via
de site www.rcbiljart.nl zijn
alle verrichtingen precies te
volgen.

onder water te zijn. Daarnaast wordt er informatie over
opleiding en brevetten gegeven.

Oefenen in zwembad Center Parcs

Elke dinsdagavond van 21.00
tot 22.00 uur wordt in het
zwembad van Center Parcs
Zandvoort gedoken met apparatuur of aan de conditie
gewerkt. Tijdens de zomerperiode wordt elke dinsdagavond in de omgeving een
buitenduik gemaakt. Veelal
zijn dat zogeheten kantduiken, maar ook bijvoorbeeld
bootduiken op de Vinkeveense
plassen. Na de duik worden altijd onder het genot van een
hapje en een drankje de ervaringen besproken.

Menigeen haalt tijdens een
vakantie in het buitenland
een duikbrevet, maar terug
in Nederland is het dan
belangrijk om de vaardigheden te blijven oefenen.
Het lidmaatschap van de
vereniging zorgt voor de
nodige conditie en gezelligheid. Zo ben je weer klaar
voor een volgende duikvakantie. Interesse? Geef je
op via bestuur@duikteamzandvoort.nl en vergeet
niet je zwemkleding mee
te nemen!
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Zevenklapper voor SV Zandvoort
Het paradepaardje van SV Zandvoort heeft zaterdag zich volledig gerevancheerd van de

nederlaag van een week daarvoor in en tegen Opperdoes. Het in degradatienood verkerende Overbos, dat aan een sterke reeks bezig was en onder andere de week ervoor in
eigen huis een gelijkspel afdwong tegen koploper Aalsmeer, moest met maar liefst 7-0
zijn meerdere erkennen in onze plaatsgenoten.

Wonderschoon doelpunt van Tim de Reus

Waar Zandvoort vorige
week bij Opperdoes machteloos voetbalde, zo deed
Overbos dat deze week op
Zandvoortse grond. Al voor
rust was de stand opgelopen
tot 4-0 en was de trainer van
de gasten al naar de tribune
verwezen. Toen even later
ook nog eens Billy Visser als
doorgebroken speler onreglementair werd neergelegd
en de Hoofddorpse dader direct rood kreeg, was Overbos
rijp voor de sloop.

Keur had weer de beschikking over een jong team
dat nu wel bereid was om
te werken, al ging het nog
niet zo goed als tegen Hellas
Sport enkele weken geleden.
Wel werden de zwaktes van
Overbos snel ontdekt en
kon in de 8e minuut Patrick
Koper uit vrije positie hard
uithalen, 1-0. Niet lang daarna kreeg Timo de Reus de bal
lekker op zijn slof en tekende
de 2-0 aan. Ook Nigel Berg
deed voor rust een duit in
het zakje en tikte de bal in
de ongedekte korte hoek,

Zandvoort-trainer Pieter

handbal

Ook na rust was Zandvoort
de veel sterkere partij, mede
omdat de tegenstanders
zich (onterecht) mateloos
ergerden aan de arbitrage.
Hierdoor kreeg Zandvoort
zeeën van ruimte die, misschien wel helaas, niet tot
de volle 100% gebruikt werd
anders had de eindstand in
de dubbele cijfers uitgevallen. Keur wees regelmatig

Komende week speelt SV
Zandvoort om 14.30 uur in
Amstelveen tegen AMVJ, dat
zaterdag geen vuist kon maken en met 4-0 verloor van
koploper Aalsmeer.
Overige uitslagen 2e klasse A: TOB – ZOB: 1-2; WVHEDW – Monnickendam:
1-0; Castricum – BOL: 5-1;
Amstelveen – Hellas Sport: 5-2
en AFC – Opperdoes werd 3-0.

Revanche voor handbaldames

De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag revan-

che genomen op het gelijkspel van de thuiswedstrijd tegen
DSS 4. Vlak voor tijd stonden ze toen nog voor maar werd
het uiteindelijk gelijk. In de terugwedstrijd van afgelopen
zondag werd er keurig gewonnen. In Heemskerk werd het
9-16 voor onze dorpsgenoten.
Omdat coach Sven Heller
niet aanwezig kon zijn,
nam Romena Daniëls de
honneurs waar. Zij werd
direct geconfronteerd met
een tweetal afzeggingen
en deed een beroep op
Maaike Paap en Noëlle Vos
uit het Meisjes B-team.
Zowel aanvallend als verdedigend was ZSC vanaf
het begin geconcentreerd

3-0. De nog heel jonge Kas
de Vries maakte het kwartet
doelpunten van de eerste
helft vol.

zijn spelers op het feit dat zij
zich bijna in slaap lieten sussen door het tempo van de
tegenstanders. Het mooiste
doelpunt van de wedstrijd
kwam op naam van De Reus.
Op links was Danilo Arends
opgestoomd en zag zijn
medespeler helemaal vrij
staan. De Reus maakt met
een lob ‘a la Messi’ de 5-0.
Koper maakte daarna ook
zijn tweede doelpunt, en dat
als verdediger (!), en Visser
zorgde voor de eindstand
van 7-0. Door deze uitslag
en geholpen door de overige
uitslagen in de poule, heeft
SV Zandvoort opnieuw de
zesde plaats kunnen veroveren op ZOB, dat vorige week
nog Zandvoort voorbij was
gestreefd op de ranglijst.

bezig en zo kon het zijn dat
Zandvoort halverwege de
eerste helft een voorsprong
van 1-7 had opgebouwd.
Wellicht door de overmacht
ging Zandvoort hierna wat
slordiger spelen en werd
er veel balverlies geleden,
waardoor de gastdames
weer wat terug konden komen. De rust ging bij een
6-9 stand in.

“De tweede helft speelden
we gelukkig weer beter alleen viel Lucia van der Drift
snel uit door een knieblessure. Ze maakte een mooie
passeerbeweging en scoorde maar blesseerde daarbij
haar knie waardoor ze de
rest van de wedstrijd niet
meer kon spelen. Gelukkig
bleef iedereen ook daarna
goed spelen. De B-junioren
Maaike en Noëlle stonden
erg goed te verdedigen en
hebben ook allebei nog
een keer gescoord. En ook
Angela Schilpzand, stond
weer heel goed te keepen
en heeft zelfs nog 2 van
de 3 strafworpen gestopt!

Hierdoor hebben we toch
nog met 9-16 gewonnen”,
herinner t aanvoerster
Martina Balk zich. Scores
ZSC: Lucia v.d. Drift 4; Naomi
Kaspers en Martina Balk: 3;
Laura Koning: 2; Christel
Gazenbeek, Szilvia Jakab,
Maaike Paap en Noëlle Vos
ieder een doelpunt.
Dit was de laatste wedstrijd
van de zaalcompetitie die
door ZSC met een mooie
tweede plaats werd afgesloten. De eerstkomende
veldwedstrijd is op zondag
25 maart thuis op eigen veld
tegen HAVAS 2. De wedstrijd
begint om 11.00 uur.

Bijzonder weekend voor
Dennis van de Laar

Plaatsgenoot Dennis van de Laar heeft een bijzonder

weekend achter de rug. De 18-jarige VWO-scholier testte
twee dagen met de Formule 3-bolide van Van Amersfoort
Racing op Circuit Park Zandvoort.

Dennis van de Laar test op Circuit Park Zandvoort | Foto: Guus Madern

‘Vroeger’ bekeek hij met grote ogen de machtige bolides
die met hoge snelheden over
het duinencircuit raasden.
Afgelopen weekend stapte
hij zelf achter het stuur. Een
bijzondere ervaring voor Van
de Laar, die het komende
seizoen met het kampioensteam uit Huizen aan
de start verschijnt van het
Duits Formule 3-kampioenschap. “Het is natuurlijk erg
gaaf om op mijn thuisbaan
te kunnen testen met een
Formule 3-bolide. Het was
een bijzonder gevoel maar
er moest natuurlijk wel gewoon hard gewerkt worden.

De test verliep positief, ik heb
veel geleerd over de auto.
Het team en mijn coach
Renger van der Zande hebben me flink weten te verbeteren. We hebben diverse
kwalificatiesimulaties uitgevoerd en we sloten af met
een racesimulatie waarbij ik
het moest opnemen tegen
mijn teamgenoten. Op die
manier kon ik ook kennismaken met het nieuwe ‘pushto-pass’ systeem. Altijd wel
lekker, even racen!”, blikte
de jonge Zandvoorter terug. De volgende test staat
gepland op het circuit van
Spa-Francorchamps (B).

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
AnteZ Project
Management B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Salon
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Fysiotherapie Elswout

Grand Café Restaurant XL
La Bonbonnière
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en
Omstreken
Reco Autoschade
Stichting Classic Concerts
Stichting Nieuw Unicum
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
Weenink, huisarts
Wijzer
Zorgcontact
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel
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Scholieren
schrikken van
hun eigen afval

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Cultuur

11

Belangstelling
groot voor open
dag in de zorg

Kunstlijn voor
kinderen viert
eerste lustrum

Zorgen voor plaatselijke Rode Kruis afdeling
Noodgedwongen en zelfs tot aan de rechter toe heeft de afdeling Zandvoort van het

Nederlandse Rode Kruis per 1 augustus 2011 ingestemd tot een fusie met de landelijke

vereniging. Nu blijkt dat voor de financiële bijdrage van contributies en donaties per
heden een andere regeling wordt gehanteerd door het landelijke Rode Kruis.

de Zandvoortse afdeling dat
de minimum contributie per
jaar door ‘Het Nederlandse
Rode Kruis’ is vastgesteld
op € 20 waarvan de afdelingen slechts 20 cent per
inwoner ontvangen. Voor
de fusie ging het grootste
deel (80%) naar de afdelingen! Het betekent dat activiteiten dicht bij huis, zoals
sociale activiteiten voor ouderen, vakanties voor hulpbehoevenden, EHBO-lessen en
EHBO-dienstverleningen bij
evenementen door deze regeling minder zullen worden.

Uw steun gewenst
De Zandvoortse Rode Kruis vrijwilligers zijn zeer actief

door Nel Kerkman

Het landelijk bestuur van het
Rode Kruis had in 2005 aan de
Algemene Vergadering voorgesteld om een traject met
de naam ‘Samen 1’ te starten.

Het idee achter ‘Samen 1’ is
dat het Rode Kruis mee moet
met zijn tijd. De organisatie
zou sneller, slagvaardiger,
efficiënter en transparanter
moeten worden. Zeker een
loffelijk streven waarbij nu

De Mannetjes

Parkeergedoe

ZONNEBRILOP-STERKTE duur?

NU bij SEA OPTIEK
al vanaf 89 euro!!!!
‘Waar waren al die
mensen toch bij al
die inspraakavonden
in 2010?’

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

blijkt dat de transparantie
ver te zoeken is.

Toekomst niet rooskleurig

Op 19 februari 2011 vertelde voorzitter Hille Wiedijk
zijn leden nog dat zonder
merknaam ‘Rode Kruis’ de
toekomst onzeker zou worden en ook de financiële
bijdrage zonder merknaam
drastisch zou verminderen.
Helaas schrijft Wiedijk in
een brief gedateerd februari
2012, dus een jaar later, aan
de leden en donateurs van

Hoewel de internationale
hulpverlening zoals bij rampen door de landelijke Rode
Kruis van het allergrootste belang is, komen juist de kleine
afdelingen zoals Zandvoort
in een moeilijke financiële
situatie terecht. Vanuit de
Zandvoortse bevolking is er
veel vraag naar hoe de plaatselijke Rode Kruis gesteund
kan blijven worden. Dat is mogelijk, want naast de jaarlijkse
contributie kunt u een vrijwillige bijdrage overmaken op rekening 56.57.10.230 ten name
van: Nederlandse Rode Kruis
Zandvoort. Uw gift wordt dan
alleen voor de Zandvoortse
activiteiten gebruikt.

Zomertijd
zondag 25 maart

02.00
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03.00

Let op! Voor horeca geldt: 05.00

Sport

Hockeysters
walsen over
tegenstander

Veel onduidelijkheid om
parkeervergunningen
Zandvoort kent bijna een parkeeroorlog sinds de uit de
hand gelopen inloopavond vorige week maandag in het

Rode Kruis-gebouw. Tijdens die avond werd de lont in

het kruitvat gestoken door Trees Mok, die ter plekke een

handtekeningenactie begon waaruit de actiegroep Anti
Parkeer Regime Zandvoort voortkwam.
Mok, onder andere bijgestaan door Deva-Alena
Zastrow, wordt overspoeld
met steunbetuigingen
en suggesties om actie te
voeren. Dat heeft er zelfs
toe geleid dat de actiegroep dinsdagavond tijdens de raadsvergadering
Informatie spreektijd kreeg,
nadat Astrid van der Veld
(GBZ) het onderwerp op
de agenda liet plaatsen.
Zastrow verwoordde wat de
actiegroep wil: samen met,
en niet tegen de politiek,
het parkeerbeleid zodanig
aanpassen dat het goed is
voor bewoners, hoteliers en
toeristen. Tevens bood zij de

politici een wensenlijst van
16 punten aan. Binnen een
week hebben meer dan 800
inwoners hun handtekening
gezet ter ondersteuning van
de petitie, waarin wordt opgeroepen de invoering van
het bewonersparkeren in
Oud Zuid en Park Duijnwijk
(voorlopig) niet door te laten gaan. Wethouder Andor
Sandbergen, verantwoordelijk voor parkeren, ziet daarin
geen heil. “Het hele parkeerbeleid is in 2010 door de gemeenteraad goedgekeurd. Ik
voer uit wat toen is beslist.”

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Aankomend weekend:
De 30 van Zandvoort en de Circuit Run.
Kijk voor verkeersmaatregelen op
www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

06.00
1

familieberichten
“Niet klagen, maar dragen”
Op 76-jarige leeftijd is overleden mijn lieve, zorgzame man,
onze fijne vader, schoonvader en trotse opa, mijn zwager en
ons Engeltje

Engel Koper
‘Pumpertje’
Wil
André en Renate
Peter en Tamara
Michelle, Pascalle, Sidney
Hans Boon
Annemiek en Kees
Kik en Mariëlle
Loek en Emily
Carina en Pieter
Ria en Carl
en kinderen

dankbetuigingen
Gedurende de periode van zorg voor onze
lieve vriend

Nico Voss
was het fijn te weten dat er mensen bestaan die hem
en ons niet alleen lieten gaan en ons omarmden door
te bellen, te schrijven, te komen en er te zijn!
Veel dank aan al die mensen om ons heen,
want niemand redt het toch alleen?

Zandvoort, maart 2012

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel troost

Engel is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.

Zoals Engel wilde is er na afloop gelegenheid tot condoleren
en elkaar te ontmoeten in café de Lamstrael, Haltestraat 52
te Zandvoort.

Vol verdriet en respect hebben wij afscheid genomen
van ‘n fijne, prachtige kerel

Engel
Je was een kanjer.
Wij zijn er trots op dat je onze vriend was!

maart

Anneke & Henk Jansen

16 maart 2012
Koningstraat 51
2042 VH Zandvoort

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 23 maart
om 10.00 uur in de grote aula van Crematorium Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst is 09.45 uur.

waterstanden
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Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na
het overlijden van onze lieve

Wim Lijesen
Namens de familie
Peggy Lijesen

Spotlights

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Theo en Jetje

Hoera
René 50 jaar!

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

Iets te (ver)kopen?

2

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Tien…
24-03-1952

Zie pagina 16

Plaats een Zandkorrel

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Gefeliciteerd!
JE FANS

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 - Parkeervergunningen

zelfs overwogen, als de gemeenteraad akkoord gaat,
om in de Vogelenbuurt en
het ‘Tranendal’, het vergunningenstelsel al op 1 juli in
te voeren, mede op verzoek
van veel bewoners daar, die
veel hinder ondervinden
van auto’s uit vergunningwijken.

In aanloop naar Pasen start de Zandvoortse Courant deze week met de traditionele 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 leuke prijzen verloot,
waaronder:
Dreams & Daytime
La Bonbonnière
Rosarito
Zeemeermin
Zandvoortse Courant

een cadeaubon van € 20,waardebon van € 20,cadeaubon van € 25,haringstrippenkaart twv € 15,3 x VVV Geschenkbon à € 10,-

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

Gamba Pil-Pil
of
Mini beef Wellington a la Beachclub Tien

❖
Varkenshaas met een saus van brie de Meaux
of
Zalmfilet in kruidige tempura

❖
Petit Grand Dessert

Eerste- en tweede paasdag 11.00 uur

PAASEIEREN ZOEKEN

met onze doldwaze paashazen
Daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 17,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar € 7,50

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur mevr. dr. E. Plantier uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
Haltestraat 62B • 10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem

Een goed gevulde publieke tribune

Wethouder Sandbergen:
“Alle commotie vorige week
maandag hadden wij niet
verwacht, de tijd van inspraak was immers voorbij.
De inloopavond was puur
bedoeld om nadere informatie te geven over de invoering
van de parkeervergunningen
en vragen te beantwoorden
over eventuele onduidelijkheden. Het was niet handig
van mij om later te arriveren,
echter de intentie van de
avond was een inloopavond.
Als ik van te voren wist dat er
een grote toeloop zou zijn,
dan was er een andere type
avond georganiseerd.”
Tijdens de eerste inloopavond was de prijs van
€ 80 voor een vergunning
het struikelblok. In Bergen
en Noordwijk is de eerste bewonersvergunning zelfs gratis. Sandbergen gelooft niet
dat daar geen prijskaartje
aanhangt: “Wellicht worden
de kosten ergens anders uit
bekostigd.” Wel is hij bereid
te kijken of de vergunning
niet goedkoper kan worden,
bijvoorbeeld door afschaffing van de papieren vergunning en invoering van controle via kentekenregistratie.
Maar vooralsnog blijft het
tarief van € 80 gelden. “Een

misverstand is ook”, meldt
de wethouder, “dat de € 80
voor dit jaar geldt, dus negen maanden, terwijl elders
€ 27,50 wordt betaald voor
een jaar. Het tijdsvlak in Oud
Zuid en Park Duijnwijk loopt
van 1 april 2012 tot en met 31
maart 2013.
Een veelgehoorde klacht
tegen het parkeerbeleid is
dat bezoekers, zoals familie, niet in de buurt kunnen
parkeren. Een bezoekerspas
voor drie uur parkeren zou
dat probleem moeten oplossen. “Maar wat als er een
verjaardag wordt gevierd en
er een heleboel visite komt.
Waar moeten die hun auto
laten?”, vraagt men zich af.
Sandbergen betwijfelt of
dit protest tot ander beleid
zal leiden: “De gemeenteraad heeft dit parkeerbeleid
goedgekeurd en alleen die
zou het eventueel kunnen
aanpassen.”
Toch lijkt de politiek gevoelig voor de commotie. Zo hebben de VVD en
GBZ deze week raadsvragen gesteld. Wethouder
Sandbergen gaat ondanks
al het gekrakeel gewoon
door met het uitvoeren van
het parkeerbeleid. Er wordt

Het parkeerplan wordt op 1
januari helemaal afgerond
als ook in een deel van het
centrum, de Noordbuurt en
de Stations- en Fenemabuurt
het PAP-regime wordt vervangen door bewonersparkeren. Dat houdt in dat
de parkeermeters daar verdwijnen. Betaald parkeren
geldt dan alleen nog op de
Hogeweg, de Haltestraat, de
Oranjestraat en de Zeestraat.
Bewoners van die straten
zullen hun auto’s dan elders
moeten zien kwijt te raken.
Bovendien mag iedereen
met een parkeervergunning
dan overal in het dorp waar
bewonersparkeren geldt,
zijn auto gratis neerzetten.
Bewoners van Nieuw Noord
en Bentveld kunnen een
bezoekerspas aanvragen,
waarmee maximaal drie uur
voor niks kan worden geparkeerd in het dorp, behalve in
de betaald parkeren-zones.
Wat ook verandert, volgens
de wethouder, is dat bij de
parkeermeters de minimale
inworp van € 1,10 vanaf dan
€ 0,20 wordt.
De door de wethouder beloofde tweede informatieavond vindt plaats op
woensdag 28 maart om
19.30 uur in de Trompzaal en
de De Wittzaal van het hotel
van Center Parcs.

Zomertijd geldt niet voor horeca
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart wordt de
klok om 02.00 uur een uur vooruit gezet naar 03.00 uur. De
horeca in Zandvoort kan in deze nacht de wintertijd aanhouden en hoeft de klok pas na sluitingstijd vooruit zetten.
Om verwarring te voorkomen is dit al jaren een vast
gebruik in het Zandvoortse
uitgaansleven. Hetzelfde

systeem wordt toegepast
bij de overgang van de zomertijd naar de wintertijd.
Reguliere horeca die nor-

maliter tot 03.00 uur open
mag zijn, hoeft pas om 03.00
uur de klok vooruit te zetten.
Hetzelfde geldt voor de horeca met een vergunning
om tot 05.00 uur geopend
te zijn. Deze ondernemingen
hoeven de klok pas om 05.00
uur op ‘zomertijd’ te zetten.

column

Volgens mij…
kan deze dag niet stuk. Dat
dacht ik toen ik mijn ogen
opende. De eerste lentedag
begon goed! De zon scheen
heerlijk en de vogels floten
als een gek. Om ook de lente
te verwelkomen, ik kan nu
eenmaal niet zo goed fluiten, gooide ik spontaan de
balkondeur open. Na een
kopje koffie zie ik dat mijn
agenda voor deze dag aardig
vol staat. Daar word ik niet
zo vrolijk van.
Een bezoekje aan de doktersassistente was de eerste afspraak. Als je namelijk
het getal 70 bereikt moet je
gekeurd worden voor je rijbewijs. Van tevoren had ik alles klaar gezet. De brief mee,
geld natuurlijk, de bril. Had
ik nou alles? Nee het potje
moest nog gevuld worden
met ochtendwater. Gelukkig
was het potje onder het fietsen niet in mijn rugzak gaan
lekken. Erg gehaast kwam ik
binnen. Ogen testen, suffe
vragen beantwoorden. Hallo
ik word wel oud maar de rest
is goed. Fluitje van een cent
dacht ik nog onder het meten van de bloeddruk. Dus
niet! “Veel te hoog.” Wat
nu? In de namiddag nog
een keer testen. Daar word
ik niet vrolijk van.
Vervolgens moet deze column nog af. De zon lacht
me nog steeds toe. Even
wachten, ik kom zo. Eerst
moeten er nog een paar zaken gedaan worden. Zo wil
ik een mail sturen om aan
te geven dat ik ‘teugen’ een
windmolenpark in zee ben.
Ik heb de voor- en nadelen
eens goed bekeken en kan
geen voordeel vinden. Nou
houd ik niet van wind en
ook niet van horizonvervuiling. Ooit was ik tegen een
vliegveld in zee, dus ook nu
geen molens. Ik wil de zon
in de zee zien zakken.
Als ik groene energie
wil dan kies ik voor
zon. Die helpt mij tenminste om vrolijk te
blijven.

Nel Kerkman

Zandvoortse Courant
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

PAASBRUNCH

Hendriks

Zondag 8 en maandag 9 april
vanaf 11.00 uur

Administratie- en Boekhoudkantoor
023 5737825
De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Inkomstenbelasting voor particulieren.

Entree

Aspergesoep met beenham of gerookte zalm
✲

Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

Buffet

44
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Wij zijn op zoek naar een
zelfstandig werkend kok
Tevens zoeken wij een gezellige,
nette toiletjuffrouw/schoonmaakhulp
Info: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Proeverij van de zee
Kippers
Kibbeling
Krabsalade
Gamba’s in mediterraanse olie
Gerookte zalm met rode uien en kappertjes
Pasta salade van zeevruchten en avocado
Proeverij van het land
Paaseieren
Boerenachterham
Maasdammer kaas
Lamsstoofpot
Salade Caprese
Vegetarische quiche
Rundercarpaccio met “Old Amsterdam”
Diverse soorten brood
Paasstol
✲
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Dessert

Diverse soorten kaas, vers fruit en zoetigheid

€ 21,50 per persoon
(Kinderen tot 12 jaar € 10,00 per kind)
Reserveren? Bel 023-5718888
www.dehavenvanzandvoort.nl
Gaarne reserveren: 023-5718888 of sales@dehavenvz.nl

Twitter @Rest_GrandPrix - Facebook.com/LeGrandPrixZandvoort

www.legrandprix.nl
Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!
Drankjes vaste prijs en hapjes gratis.

!!! 22ste tien over rood toernooi !!!
6 - 7 en 8 april • Inschrijven aan de bar

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

NIET VERGETEN!
Het voorjaar komt eraan en de temperatuur stijgt.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
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Bel nu voor een afspraak…
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 023-5719013
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Met oog en oor
de badplaats door

Leerlingen Hannie Schaftschool
krijgen les van Koos de Vuilnisman
De leerlingen van groep 8 van de Hannie Schaftschool hebben vorige week aanschouwelijk onderricht gehad over

afval, het scheiden van afval en wat afval zou kunnen betekenen voor de natuur of voor anderen. ‘Koos de Vuilnis-

man’, een creatie van biologiedocent en acteur Theodoor
Braaksma, liet de leerlingen meedenken over afval en het
scheiden daarvan.

Koos de Vuilnisman voor de klas

De eveneens aanwezige
wethouder Andor Sand
bergen vroeg de kinderen of
ze weten hoeveel afval één
Zandvoorter per jaar maakt.
Het antwoord op die vraag
is circa 300 kilo per jaar per
persoon en dat vonden de
leerlingen wel heel erg veel.
Aan de hand van de inhoud
van de prullenbak in het
klaslokaal rekende Koos de
Vuilnisman voor hoeveel
verpakkingen van frisdrank,
die de kinderen meenemen
om in de pauze en tijdens de
overblijf te kunnen drinken,
er in Zandvoort op de basisscholen globaal gebruikt
worden. Hij kwam uit op
ruim 350.000 op jaarbasis
en dan had hij over het hoofd

gezien dat er ook nog een
middelbare school binnen de
grenzen van onze gemeente
is. Het merendeel daarvan is
niet biologisch afbreekbaar
en schaadt het milieu zeer.
Koos pleitte dan ook om de
leerlingen drinkbekers mee
te geven, die iedere keer
weer gebruikt kunnen worden. Desnoods twee, ook een
voor de overblijf.
De afvallessen worden al
enkele jaren met veel succes door Koos de Vuilnisman
gegeven op basisscholen en
zijn bestemd voor de groepen van de bovenbouw. Het
doel is om op een enthousiaste, creatieve en positieve
manier kinderen zich te la-

ten realiseren dat afval en
vooral zwerfvuil op school,
onderweg en thuis, zoveel
mogelijk voorkomen moet
worden. Ook komt grofvuil
zoals oude elektrische apparaten aan bod in de lessen
van Koos.
Bij aanvang van de les op
de Hannie Schaftschool liet
Koos de kinderen zien dat
‘afval’ in de natuur niet bestaat. Wat voor de één geen
waarde meer heeft kan
voor de ander juist nog wel
waardevol zijn. Zo liet hij de
kinderen de cyclus zien van
een regenwoud. Dode bomen, planten en dieren zijn
prima voedselbronnen voor
anderen planten en dieren.
Maar ook groenten kunnen
afval besparen. Zo worden
tegenwoordig ‘plastic’ borden en glazen gemaakt van
maïs(zetmeel), dat volledig
vergaat als het (per ongeluk)
onder de grond komt. Dit in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de drinkpakjes die van
binnen helemaal van plastic
en aluminium zijn gemaakt
en dus wel degelijk afval zijn.
Ook toonde hij surfschoenen
die van oude autobanden
gemaakt zijn. De kinderen
zijn een hele ochtend met
het thema aan de slag geweest en zullen waarschijnlijk wel na gaan denken over
het weggooien van zaken.
Meer informatie over dit
onderwerp vindt u op www.
natuuravontuur.com.

ZANDVOORT SCHOON!?
deelt gratis compost uit…
Zaterdag 24 januari worden weer gratis zakken compost uitgereikt. Gemeente Zandvoort
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! Kom dus op tijd aanstaande zaterdag want op=op (per persoon
kunnen maximaal 4 zakken worden meegenomen).

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

Burgerinitiatief

Victor Bol vond dat het
oude pandje naast zijn
huis aan een goede opknapbeurt toe was. Hij besloot
om de muur met een hogedrukspuit schoon te maken,
tot zijn verbazing kwamen
er letters naar voren met
“hotel Delicia”. Bol besloot
om de muur te witten en de
naam te bewaren. De oude
dorpskern is weer een bezichtiging rijker geworden,
nu nog voor dat huisje een
dorpspomp terug.

Niet parkeren

In de Kamerlingh Onnes
straat in Noord was het altijd erg oppassen bij de uitrit van de Max Plancksraat
door geparkeerde auto's. Nu
de gemeente daar iets op
gevonden heeft, is er uiteraard weer iemand die daar
lak aan heeft. Ondanks de
hagelwitte belijningen en
4 (!) verkeersborden, vond
deze automobilist toch dat
hij zijn auto hier kon parkeren.

een gratis maaltijd voor alle
deelnemers. Meld je snel
aan! Je kunt de antwoordstrook van de flyer inleveren
bij Pluspunt, bellen of mailen kan ook. Tel. 5740330 of
info@pluspuntzandvoort.nl.

Strandschoonmaak

Zoals ieder jaar doet de
Surfvereniging Zandvoort
ook dit jaar weer mee aan
de Internationale Beach
Clean up. Bij strandpaviljoen
Skyline (13) gaan vrijwilligers
het strand op om het strand
schoon te maken. Dat is goed
voor het milieu
en een schoon
strand geeft
een signaal af
aan de bezoekers om geen
troep achter
te laten.Wie
mee wil doen
is zaterdag 24 maart vanaf
15.00 uur van harte welkom
bij Skyline 13. Corona biedt
na afloop een fris biertje aan
aan alle helpers. Kijk voor
meer info op: www.surfverenigingzandvoort.nl.

Golf voor werk

Eigen paspoort kinderen

Met ingang van 26 juni vervalt de geldigheid van kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf dat moment
moeten kinderen een eigen
paspoort, identiteitskaart of
ander reisdocument hebben als zij naar het buitenland reizen. Ook kunnen
vanaf dat moment geen
nieuwe bijschrijvingen
worden aangevraagd. Het
vervallen van de kinderbijschrijving per 26 juni 2012
heeft geen gevolgen voor
de geldigheid van uw paspoort, als daar
nog kinderbijschrijvingen in
staan.

Protest
wandeling

Pluspunt trakteert

Speciaal voor mensen en
gezinnen die altijd op de
kleintjes moet letten, organiseert Pluspunt komende
zaterdag de verwendag.
Van 14.00 tot 17.00 uur zijn
er allerlei leuke activiteiten
waarvoor men zich kan inschrijven. Er zijn workshops
te volgen over gezond lowbudget koken, yoga voor
volwassenen, biljarten,
salsa dansen, kinder-yoga
of jongleren. Kortom, een
leuke en verzorgde middag voor het hele gezin. De
dag wordt afgesloten met

Fun) in samenwerking
met het UWV Werkbedrijf.
Vorige week bracht het
UWV naar buiten dat in
het afgelopen jaar slechts
twee procent van de vacatures werd vervuld door
55-plussers. De traditionele
manier van solliciteren lijkt
voor deze leeftijdsgroep
dus niet efficiënt. Om die
reden zet het UWV voor
deze werkzoekenden meer
in op het netwerken. En zeg
nou eerlijk: waar kan je dat
beter doen dan op de golfbaan?

Honderd werkzoekenden
uit de regio Zuid Kennemer
land bezochten vorige week
dinsdag het clubgebouw
van Open Golf Zandvoort.
Doel van deze bijeenkomst
was om de oudere werkzoekenden (45+) en organisaties
van werkgevers op een ontspannen manier met elkaar
in contact te brengen. De
netwerkbijeenkomst was
een initiatief van Rens ten
Brink van het bedrijf GOLFFF
(wat staat voor GOLF-For-

Op zondag 25
maart organiseert Stichting Natuur
belang AWD samen met
veel vrijwilligers een manifestatie en protestwandeling in de Amsterdamse
Waterleidingduinen tegen
de plannen om toch een
fietspad aan te leggen in
de AWD. De plannen zitten
in een stroomversnelling
want al op 29 maart zal het
fietspad in Amsterdam behandeld worden. De wandeling start om 14.30 uur
bij de Oase, Vogelenzang.
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Boudoir by Sara

Brugstraat 14

Verzetsplein 12
Zandvoort

Nieuw bij boudoir by sara de Gelcolor van OPI

Zandvoort

Waarom kiezen voor gelcolor?
Absoluut GEEN beschadiging van de eigen nagels
Bliksemsnelle behandeling, van een half uur.
Draagt als een gel, voelt en ziet eruit als nagellak.
Na het aanbrengen direct droog dus geen wachttijd.
Blijft minstens 2 weken perfect glanzend zitten
en is eenvoudig zelf te verwijderen.
Zeer geschikt voor vakanties en speciale gelegenheden
Voor handen EN voeten. Ruime keuze uit kleuren.
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Bel voor een afspraak naar boudoir by sara
Tel. 023-5732900
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Laat u verrassen door deze eigentijdse, halfvrijstaande woning met een heerlijke buitenruimte gelegen in het hart van Zandvoort. De woning beschikt over een moderne woonkeuken, 3
slaapkamers, een fraaie badkamer en een stenen
berging. De zonnige achtertuin (groot ca. 50 m2)
heeft een toegang via de zijpoort en ligt op het
oosten. Het woonhuis verkeert in een goede staat
van onderhoud en is zo te betrekken!
• Recentelijk gemoderniseerde woning, nieuwe
kozijnen in 2011, dak vernieuwd van slaapkamer
in 2003, keuken en schuur in 2007;
• Gelegen in het centrum en nabij het strand;
• Woonopp. ca. 108 m2, perceelopp. ca. 133 m2;
• Voorzien van dubbele beglazing.

vraagPRIJS: € 299.000,= k.k.

Deze goed onderhouden 3-kamer maisonnette
is gelegen in de kindvriendelijke woonwijk “Park
Duinwijk”. De woning beschikt over een tuinterras en een terras dat direct aan de woonkamer
grenst met zicht op de binnentuin met vijver, 2
slaapkamers op de begane grond, badkamer met
ligbad, een ruime woonkamer en woonkeuken
waar veel licht aanwezig is door de speelse raampartijen. Tevens is er een privé parkeerplaats aanwezig in de parkeergarage.
• Prijs is inclusief een privé parkeerplaats
in de onderbouw;
• Lage servicekosten ca. € 112,= per maand;
• Woonopp. ca. 95 m2, bouwjaar 2000;
• OPEN HUIS zat. 31 maart a.s. 12:00 - 15:00 uur.

vraagPRIJS: € 232.500,= k.k.

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

Ladies Night
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Vrijdag 30 maart van 18:00 tot 22:00 uur
Beauty lounge met gratis activiteiten o.a.:
Make over en styling advies door het team van visagisten
Huidanalyse en cosmetica advies
Hairstyling door La Vogue haarstyling
KOH! manicure behandelingen

oter

Live optreden van Azucar met Miriam Verano
Cosmopolitan cocktail bar

POUR
type,
t

Loterij met fantastische prijzen o.a.:
Geuren pakket t.w.v. € 100.Banana Moon Bikini t.w.v. € 80.Bergman Metamorphose salon behandeling t.w.v € 125.Sisley Botanical salon behandeling t.w.v € 125.Bergman cosmetica pakket t.w.v. € 80.Sisley cosmetica pakket t.w.v € 100.-

20%
korting*
Goodiebag
t.w.v € 50.-*

Haltestraat 1
2042 LJ Zandvoort
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Gezellige open dag
Afgelopen zaterdag hebben de vele vrijwilligers en mede-

werkers van de bij ZorgContact aangesloten zorghuizen

het enorm druk gehad. Velen kwamen af op de aangeboden vacatures en lieten zich deskundig en uitgebreid infor-

meren. Daarnaast kwamen vele belangstellenden gewoon
kennismaken en genoten van de geboden activiteiten.

Reddingsbrigade al 90 jaar
onmisbaar op het strand
Komende dinsdag, 27 maart, bestaat de Zandvoortse Red-

dingsbrigade (ZRB) exact 90 jaar. Gedurende het jaar zal

de ZRB diverse activiteiten organiseren om het jubileum
te vieren.

Om te beginnen vindt zaterdag 31 maart van 15.00 tot
17.00 uur een receptie voor
leden, oud leden, collega's,
relaties en geinteresseerden plaats bij Beachclub
Tien. Tijdens deze middag
wordt tevens de aftrap gegeven voor een nieuwe donateursactie.
Oud-Hollandse spellen in het Huis in de Duinen

De open dag voor zorg en
welzijn mag zich echt verheugen in een groeiende
belangstelling, waarbij een
flink aantal vrijwilligers zich
heeft ingeschreven om allerlei taken op zich te gaan
nemen. Een leuke uitbreiding
die zeker voor alle bewoners
van de Zandvoortse verzorgingshuizen zeer positief te
noemen is.
Zowel in de Bodaan als in het
Huis in de Duinen werden allerlei activiteiten ontwikkeld
waaraan kon worden meegedaan. De rondleidingen

werden drukbezocht en de
bezoekers lieten zich uitgebreid informeren. Ook het
bezichtigen van een aantal
ingerichte woonunits behoorde tot de mogelijkheden.
Werd er in de Bodaan door en
met vrijwilligers een prachtige pergola gebouwd, in het
Huis in de Duinen werd een
leuke spelletjesmiddag met
oud-Hollandse spellen georganiseerd waaraan zeker 50
oudere bewoners meededen.
Al met al zijn de organisatoren van de open dag zeer tevreden met de opkomst en
belangstelling.

Wie meer wil weten over de
lange geschiedenis van de
ZRB kan vanaf 28 maart een
kijkje nemen in het Jutters
Mu-ZEE-um in gebouw de
Rotonde. Daar is tot aan
Pasen de tentoonstelling '90

jaar ZRB - Heden en verleden’
te zien, samengesteld door
Christien Kemp, Nel Kerkman
en Annemarie Kemp.
Voor de allerkleinsten organiseert de ZRB een kleurwedstrijd. De kleurplaten worden
vanaf 26 maart op diverse
plekken verspreid en is nu al
te downloaden van de website www.zrb.info. Gedurende
het jaar zullen nog meer activiteiten plaats vinden. Het
allerlaatste nieuws rond het
jubileum is te vinden de website van ZRB of via Twitter:
@reddingsbrigade.

Het werkterrein van de reddingsbrigade

lijk uit tijdens de open dag van Zorg en Welzijn. Er was koffie
met gebak en bij de kramen konden de vele belangstellenden
gerichte informatie ontvangen over de aangeboden banen.

staag. Op het instellingterrein is sinds kort een wooncomplex geopend waar
cliënten met uiteenlopende
zorg- en begeleidingsvragen
toch zelfstandig kunnen wonen. Als expertisecentrum
richt Nieuw Unicum zich op
het opleiden van leerlingen
en scholingsaanbod van medewerkers en wil daarbij de
functie van zorgcoördinatoren uitbreiden.

Banenmarkt
Tafeltennissen in Nieuw Unicum

tekst en foto Nel Kerkman

Zorgaanbieder in de lichamelijk gehandicaptensector,
stichting Nieuw Unicum,
is op zoek naar zorgcoördi-

natoren en verzorgenden.
De specifieke doelgroepen
met progressieve Multiple
Sclerose (MS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
groeien de laatste jaren ge-

Op de open dag was de belangstelling van gediplomeerden groot om kennis te
maken met Nieuw Unicum.
Er was alles aan gedaan om
de kennismaking zo gezellig
mogelijk te maken en de aanwezige cliënten en medewerkers gaven graag informatie

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Lente opende in stijl
Dinsdag 20 maart begon officieel de lente en het weer

mocht er net als vorig jaar zeker zijn. De rest van deze week

staat ook in het teken van tamelijk veel zon en relatief
hoge temperaturen in Zandvoort en omgeving.

Animo groot bij open dag Nieuw Unicum
Het centrale punt in Nieuw Unicum, ‘De Brinck’, zag er feeste-
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over deze unieke werkplek. Er
was een modeshow van het
merk ‘Street One’ en cliënte
Suzanne Balleur showde als
een volleerd mannequin de
kleding. Verder kon er met
het Wii computerspel worden
gespeeld en werd er druk getafeltennist. Bovendien was
de mogelijkheid aanwezig
om een rondleiding door het
fraaie gebouw te krijgen en
even bij de boerderij langs te
gaan die verzorgd wordt door
de cliënten.
Voor nog meer informatie
over Nieuw Unicum en de
volledige functiebeschrijving, kijkt u op: www.nieuwunicum.nl of neemt u contact
op met manager zorg & dagbesteding via r.bols@nieuwunicum.nl of tel: 023-5761260.

Weersbepalend tot na het
komende weekend is een
stevige blokkade van hoge
druk met het accent richting onze omgeving en
Scandinavië. Omheen dit
solide hoog wordt droge
lucht richting Nederland
gevoerd waarin de maartzon alle ruimte krijgt. De relatieve vochtigheid zal rond
de 35-40 procent gaan uitkomen gedurende de middagen, dus de was droogt
zonder meer goed aan de
waslijn.
In het tweede gedeelte
van de week komen de
maxima uit op 17graden in
onze omgeving. Misschien
wordt het landelijk zelfs
een keer nipt 20 graden.
Normaal voor eind maart
is een graad of 12-13 in de
middag. Veel wind staat er
niet de komende dagen en
wel uit een meest oostelijke
richting.
In het weekend en volgende
week zou het accent van
het hogedrukgebied meer
richting Schotland kunnen
komen te liggen. Het weer
blijft dan in grote lijnen
heel aardig en zo goed als
droog, maar met een wind
die krimpt naar noord of
noordwest gaat de tem-

peratuur dan wel een paar
graden omlaag, vooral aan
onze westkant van het land.
Een storing via Frankrijk zou
vooral op zaterdag enkele
buien kunnen geven.
Toch lijkt er ook dit jaar
weer een trend naar voorjaarsdroogte te zijn. Het lijkt
bijna klassiek te worden.
Grote delen van Europa,
met name Spanje, Frankrijk
en ook het oosten van
Engeland, hebben veel te
weinig water opgevangen
gedurende de afgelopen
wintermaanden. Voor met
name Spanje (afgelopen dagen wel wat regen gehad)
ziet het er niet goed uit met
mogelijk nog een kurkdroog
voorjaar en dito zomer
in het verschiet. Het zou
best eens kunnen zijn dat
daar nog eens de noodtoestand wordt uitgeroepen
vanwege het schrijnende
neerslagtekort. Scenario’s
betreffende verwoestijning
voor de Spaanse regio zijn
dan ook niet uit de lucht
gegrepen.
Laatste maartweek nog
even een vleug koude?
Meer weer op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.
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Za.

Zo.
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16

17

10

10
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4

6

6

5

Zon

95%

95%

65%

65%

Neerslag

5%

10%

45%

40%

ono. 3

o. 3

n. 3

n. 3

Weer
Temperatuur

Wind

7

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

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
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding deze week:

=K

Een zalig paasstolletje
van 400 gram van € 4,75 voor € 3,95
Zakje gesorteerde Leonidas paaseitjes
van € 5,40 voor € 4,95

Deze week bij de kaashoek:
Boerenkaas van jong tot oud 500 gram € 6,95
Uit de keuken van Fleur:
Tomaten crème soep
met mozzarella en zongedroogde tomaatjes

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Tuincentrum

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

Bloeiende violen
groot -en kleinbloemig
Gevulde mandjes, schalen en plantenbakken
Bellis (Madeliefje)
Op onze poet gratis parkeren!

www.autobedrijfzandvoort.nl

Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Groots Circuit Run feest

'10 km punt' einde Haltestraat

met dweilorkest
Het Goede Doel van de circuitrun 25 maart
‘Doe een wens’ is de inzet van Rotaryclub Zandvoort om gelden bijeen
te brengen voor terminale kinderen die nog een hartewens hebben.
Op de locatie is er verkoop van hotdogs, soep en drank.
De opbrengsten van de hotdogs en de soep zullen
volledig ten goede komen aan de stichting

®

Van de opbrengsten van elk verkocht drankje aan
de buitenbar gaat € 0,50 naar het Goede Doel.
U bent vanaf 12 uur welkom om de lopers en
Stichting ‘Doe een wens’ van harte te ondersteunen.
Gesponsord door:

8
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Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Haltestraat 38, tel. 5715000

APK KEURING

22

24

=D

Bij ons bent u aan het
juiste adres voor al uw

SCHOENREPARATIES

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Vertrouwde namen en nieuwe
deelnemers op Culinair Zandvoort 2012
Vorige week heeft de organisatie van Culinair Zandvoort

de deelnemers voor dit jaar bekend gemaakt. In tegenstelling tot vorig jaar hoefde er deze keer niet geloot te wor-

den. Een inschrijver was namelijk niet bij de loting in hotel

Faber aanwezig waardoor deze, conform de reglementen,
was uitgesloten van deelname. Maakt u uw borst maar
nat, want het belooft weer culinair genieten te worden!
Op 1, 2 en 3 juni doen de volgende restaurants, strandpaviljoen dan wel cafés of
andere ondernemers mee
aan de 4e editie van dit
geweldige culinaire evenement: Ajuma Beach, café
Anders, Azzurro, café Koper,

café Neuf, Chocoladehuis
Willemsen, de Haven van
Zandvoort, discotheek Chin
Chin, restaurant EVI, Greek
Cuisine Filoxenia, het Wapen
van Zandvoort, Holland
Casino Zandvoort, MMX
Italian Restaurant, Mollie

Zandvoort kunnen genieten van de kunsten van sterrenkok André Gerrits. De chef-kok/eigenaar van restaurant

’t Amsterdammertje kookte, samen met Holland Casino
Zandvoort chef-kok Patrick van Tiel en zijn brigade, een
menu dat was als een sprookje.

De gastheren in Holland Casino Zandvoort

door Joop van Nes jr.

Voordat Gerrits chef-kok
van Brasserie ’t Amsterdam
mertje werd, werkte hij in het
restaurant van Ron Blaauw
in Ouderkerk aan de Amstel;
een betere leermeester is er
bijna niet in Nederland en
dat hebben de gasten vrijdag
kunnen proeven.
Gerrits had een prachtig
driegangenmenu opgesteld
dat begon met een voorgerecht van gegrilde coquille
St. Jacques (net niet gaar, subliem), tartaar van wilde zalm,
een rolletje van in rode biet
gemarineerde wilde zalm,

schuim, crème en stroop van
wortel en een marshmallow van yuzu (een citrusachtige vrucht uit Japan). Stuk
voor stuk prachtige smaken.
“Kan jullie zeggen dat ik nog
steeds niet kan begrijpen
hoe alles zo kan exploderen
in je mond. Elk gerecht was
een waar feest”, meldde mijn
tafelgenote een dag later op
haar Facebook-pagina. En zo
was het ook, een palet van
smaken dat volkomen in
harmonie met elkaar was en
aan de andere hand toch zo
verschillend. Explosief maar
tevens tongstrelend. Kunst!
Het hoofdgerecht was echt

IJzerhandel Zantvoort

& Co, Piripi, Ristorante da
Andrea, Sheila´s Broodjes &
@Internet, Sjans, Beachclub
Thalassa en The Links.
Zoals u kunt zien is er een
aantal nieuwe bedrijven dat
zich aan u voor wil stellen
en een aantal dat al vanaf
het eerste uur deelneemt
aan dit festijn. Houdt u de
Culinair krant, die dit jaar
opnieuw bij u in de bus valt
voorafgaand aan het evenement, in de gaten zodat
u van tevoren uw keuzes
kunt maken.

Opnieuw smaakbommetjes
in Holland Casino Zandvoort
Afgelopen vrijdag hebben de gasten van Holland Casino
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een klapper. Op het karkas
gebraden tamme eend met
een crème van rode kool,
een rolletje van spitskool. De
eendenborst was zo zacht, zo
mals en zo puur van smaak,
en ook nog met de werkelijk
perfecte jus. En dan de garnituur: Hoera!! Terug naar
de basis, terug naar de pure
smaken! Wat een eenvoud
en in die eenvoud het raffinement.
Ook nu weer, wijs geworden
na de eerste keer, was het
dessert voor mij geen vraag.
Opnieuw smaakbelevingen
bij de vleet. Biscuit van pure
chocolade met in kruiden
gekarameliseerde ananas,
rode wijn ijs en een saus van
amandelmelk. Een plaatje
van een bord, trouwens alle
geserveerde gerechten waren
een plaatje, met opnieuw gedurfde en pure combinaties.
Bij al deze gerechten had de
chef een uitgelezen wijnarrangement uitgezocht dat
werkelijk volmaakt in balans
was met de gerechten.
Het menu van André Gerrits
zal de komende twee weken
nog, op reservering, geserveerd worden. Een topmenu
met drie gangen dat slechts
€ 39,50 kost. Haast u, het
over voor u het weet.

door Erna Meijer

Ook deze week besteden wij aandacht aan een bedrijf dat al geruime tijd in Zandvoort is

gevestigd: IJzerhandel Zantvoort. De zaak is op 26 maart 1964 gestart door de vader van
Ron Zantvoort op de Swaluestraat 9, waarna in 1977 het nieuwe pand op nummer 7 is gebouwd. Ron was al vroeg bij het bedrijf betrokken en heeft zelfs op zeer jonge leeftijd, 17
jaar, de zaak helemaal overgenomen!
“Wij zijn met een prima
computersysteem, samen
met 3.750 leden in binnen- en buitenland, sinds
1999 aangesloten bij de
Inkoopvereniging Nicovij in
Deventer (voornamelijk bekend onder de winkelketens
van Enorm en Profnorm),
waardoor wij toegang hebben tot wel 400.000 artikelen. Het computersysteem
zorgt ervoor dat onze vijf
medewerkers Roel (bedrijfsleider), Marcel, Arnold, Rob
en Theo over een schat aan
informatie beschikken en er
bijna geen wachtrijen (behalve voor ons koffiezetapparaat met 12.000 koppen
koffie per jaar!) meer bestaan.”
IJzerhandel Zantvoort is
onder andere dealer van
bekende merken als Black
& Decker, DeWalt, Protool,
Wijzonol en Primagaz. Begin
2007 heeft de speciaalzaak
een geheel nieuw verfwandconcept geïnstalleerd,
waarop de meest verkochte
kleuren in Europa worden
getoond. Met de mengmachine en schudder kunnen

maar liefst bijna vijf miljoen
kleuren in 31 soorten verf gefabriceerd worden. Eveneens
zeer goed lopende artikelen
zijn werkkleding en –schoenen. Voor de zomertijd zijn
tuinartikelen in voorraad,
waaronder een zelfmaaiende grasmachine en terrasheaters.

IJzerhandel Zantvoort is
eveneens heel groot geworden in de slotenservice. Niet
alleen het onderhoud van
sloten van bijvoorbeeld flatverenigingen door de hele
regio, maar met name door
de speciale cilinders, waarvan de beschrijvingen in de
kluis opgeslagen liggen. Ook
de particulier, die vaak door
Ron is trots op zijn bedrijf tocht buitengesloten wordt
met een verkoopoppervlak en de sleutel vergeten is, kan
van 600 m2. “Ik zie Zand bij Zantvoort snel terecht via
voort, door de ligging, als het gratis telefoonnummer
een eiland waardoor het ex- 0800-9268866.
tra belangrijk is om de klanten alle mogelijke service te Niet vergeten om te melbieden. ‘Wij zijn al meer dan den is de mogelijkheid om
40 jaar goed voor vakman een scala aan gereedschapen doe-het-zelver’ is dan ook pen te huren. Denk aan aconze slogan. Het is nu iets cuboormachines, behangtarustiger in de zaak omdat fels en -stomers, ladders en
de meeste strandpachters steigers en nog veel meer.
hun paviljoens hebben op- Voor de complete lijst, ingebouwd. Wij leveren veel clusief de prijzen, kunt u tehout, aan- en afvoermateri- recht op de website www.
aal (leidingen) en machines ijzerhandelzantvoort.nl.
aan hen. Hierna komen weer
de strandhuisjes en de cam- IJzerhandel Zantvoort, Swa
pings aan de beurt, waaraan luestraat 7, is maandag tot
wij veel gasflessen leveren en met vrijdag geopend
die opgeslagen liggen in ons van 09.00 tot 18.00 uur, op
depot in Noord”, zegt hij vol zaterdag tot 17.00 uur. Tel.
overtuiging.
5712418.

Neem de waterroute met de boswachter
Zaterdag 24 maart toont boswachter Gerard Scholten in
een excursie ‘de weg van het
water’. Via de ingang de Oase
rijd je met een busje de route
en kom je zelfs in het verboden

gebied. Je krijgt haarfijn uitleg
waarom deze route voor het
watergebied belangrijk is en af
en toe stap je uit om een naar
een bepaald gedeelte te lopen.
Vanaf 16 jaar is iedereen wel-

kom bij het Bezoekerscentrum
de Oranjekom, Vogelenzang.
Start 14.00 uur, kosten € 10
(incl. drankje en entree). Vooraf
wel even aanmelden via 0206087595.
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Windparken op Zee:

JA

Molens aan de Horizon:

NEE!

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Beeldbepalend
Op 6 maart bezocht ik de Ronde Tafel bijeenkomst over beeldbepalende panden. Beeldbepalend? De
online ‘Dikke Van Dale’ geeft aan: het woord bestaat niet of is verkeerd gespeld.
Eneco gaat in de Noordzee vóór Zandvoort een windpark met 42 windmolens
van 137 meter hoog aanleggen. Dat windpark (Q10) zou op 23 km uit de kust
komen te liggen. Ca. 5 km dichterbij dan het bestaande windmolenpark vóór
IJmuiden, dat bij helder weer al goed zichtbaar is. Gezien ook andere locaties
waarvoor vergunningen zijn verstrekt is het allerminst denkbeeldig dat Zandvoort in de toekomst wordt omringd door windparken. Kunnen onze toeristen en
wijzelf de zon voortaan niet in zee maar achter windmolens zien ondergaan...
Ook in toeristisch-economisch opzicht een slechte zaak. Wij zijn niet tegen
windparken maar willen dat ze zover mogelijk uit de kust en dus uit het zicht
worden aangelegd. Dat is goed mogelijk, omdat er diverse andere locaties
beschikbaar zijn.
Om te zorgen dat windparken verder uit de kust worden aangelegd moeten
tegen de huidige plannen op dit moment zienswijzen worden ingediend.
In een later stadium volgt dan wellicht nog een beroep. De advocaat van de
gemeente neemt dat kosteloos mee voor u maar dat kan alleen als u hem
daartoe machtigt. Vul de machtiging meteen in:

Nu actie nodig!

Veel burgers namen plaats in het pluche en enkele raadsleden op de publieke tribune. Voorzitter Hans
Drommel heette ons welkom en nam de Zandvoortse Courant als agenda ter hand. Dit zag er niet
professioneel uit. In 2011 was er geld beschikbaar voor een onderzoek naar beeldbepalende panden,
vooruitlopend op het bestemmingsplan Centrum. Hoeveel geld zou ik willen weten? Namens het onderzoekbureau vertelde de heer Van Meurs erg enthousiast wat de beeldbepalende visie is. Van wie? Foto’s
en tekeningen van het gebied met ingekleurd de rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalend
panden werden getoond. Na het plaatjes kijken kwam meteen de eerste vraag: waarom was het
beeldbepalende LDC niet ingekleurd? Jammer, maar het LDC viel buiten deze discussie.
In de zaal zaten architecten, vertegenwoordigers van Genootschap Oud Zandvoort, de Wurf, BZCE
en leden van de welstandscommissie. Ondertussen waren er al wat bewoners en raadslieden weggegaan. Waarom? Kennelijk was het niet interessant of had men iets anders voor ogen. Maar beste
raadsleden, jullie zijn toch de mensen in wie wij vertrouwen moeten hebben zodat het goed komt met
Zandvoort? Wethouder Göransson verwoordde: “Willen we in het bestemmingsplan dat alle panden
vernoemd moeten gaan worden, of willen we dit niet.” Gezien de huidige staat van het centrum is het
mijns inziens niet een kwestie van willen, maar van moeten. Veel inwoners van Zandvoort willen niet
dat er nog meer mooie karakteristieke panden gesloopt zullen/gaan worden waardoor het historische,
kleinschalige karakter van het centrum echt ter zielen zal gaan.

Els Kuijper

Aan: Blumstone t.a.v. mr. M.J.P.Kamp,
Keizersgracht 125- 127 1015 CJ Amsterdam
Beste Heer Kamp,
Hierbij machtig ik u om mede namens mij de juridische procedures,
gericht tegen het windmolenpark Q 10, te voeren.
Met vermelding van naam, adres en handtekening.

Naam:

.........................................................................................................

Straat+nr:

..................................................................................................

Handtekening:

. ........................................................................................

Stuur deze machtiging vóór 31 maart 2012 per post aan
bovenstaand adres of stuur een mail aan: m.kamp@blumstone.nl

Iedere stem telt: hoe meer machtigingen, hoe groter het belang
dat onze advocaat vertegenwoordigt
BLK (Bewonersplatform Leefbare Kust) Zandvoort

Secretariaat BLK: m.p@ziggo.nl
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Parkeervergunningen
Dat er onvrede is over de kosten van parkeervergunningen en de vraag of er bij invoering van het
vergunningenbeleid voldoende parkeerplekken zijn voor bewoners, vind ik begrijpelijk. Zelf krijg ik geen
vergunning omdat ik een parkeerplaats heb in een parkeergarage in de straat. Een bezoekerspas voor
maximaal 3 uur is voor mij een verslechtering van de huidige situatie.
Doordat sommige van mijn familieleden, waaronder (klein-)kinderen en vrienden, ver weg wonen,
krijg ik zeer regelmatig logés. Ik heb dan ook weinig of niets aan een bezoekerspas van 3 uur. Op de
inloopavond ben ik meer mensen tegengekomen met dit probleem.
In sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt van Den Haag, kunnen de bewoners een
digitale bezoekerspas kopen voor circa 250 uur per jaar. Dat zou al een stuk beter zijn. Ik ging ervan
uit dat het verder invoeren van bewonersvergunningen bedoeld was om het parkeren voor de bewoners
makkelijker te maken en de toeristen te verwijzen naar betaalde parkeerplaatsen. Als dit ten koste
gaat van familiebezoek en het sociale netwerk van de bewoners dan zijn wij daar niet mee geholpen!
Als het parkeervergunningensysteem in 2013 voor het grootste deel van Zandvoort gaat gelden mag
iedereen, volgens de gemeentelijke woordvoerders, met een parkeervergunning overal in het dorp
parkeren. Hoe wordt dat dan voor bewoners die alleen een bezoekerspas hebben?

D. v.d. Graaf-Versteege

C U L T U UR
Ouderwets gezellige avond de Wurf
Volgend jaar bestaat de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf maar liefst 65 jaar. Dat

deze club bestaansrecht heeft, bleek wel uit de opkomst bij de jaarlijkse toneelopvoering,
afgelopen zaterdag in theater De Krocht. Dit ondanks het feit dat de Babbelwagen even-

eens op hetzelfde tijdstip een presentatie gaf, wat jammer was omdat men toch afhanke-
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5e editie Kinderkunstlijn geopend
Met het project Kunst op school hebben de Zandvoortse

basisschoolleerlingen weer prachtige kunstwerken gemaakt. Onder leiding van het team Marianne Rebel en Hil-

ly Jansen hebben zij hard en creatief gewerkt in het Zandvoorts Museum. De kunstwerken zijn in diverse locaties in
Zandvoort te bezichtigen.

lijk is van elkaars publiek.

De Kinderkunstlijn werd geopend in de centrale hal

tekst en foto Nel Kerkman

De spelers van De Wurf spelen voor een volle zaal

Het toneelstuk ‘Beelden uit
mijn kinderjaren’, een stuk
in drie bedrijven was een
compilatie/mengeling van
door Beb Jongsma-Schuiten
en Anton Steen geschreven
teksten en voerde terug naar
mijmeringen over vroeger.
In het eerste bedrijf werd
in een fraai decor ‘Sunter
kleasavond in het Gasthois’
gevierd. Naast de chocolademelk voor de vrouwen
moest natuurlijk voor de
mannen drank gehaald
worden bij ‘het Waepen’ en
ook de ‘doinpiepers’ en het
gebakken ‘vissie’ smaakten
heerlijk na het zingen van
allerlei liedjes.
Naast de vanouds bekende
cast met namen als Ton
Daane, Freek Veldwisch,
Willem Schilpz and, Els
Hoogervorst, Mieke Hol
lander en ‘good old’ Rie
Molenaar (die terecht na
een mooie voordracht een
groot applaus kreeg) is de
groep gelukkig ook uitgebreid met enkele debutanten. Zo trad Olga Poots zeer
natuurlijk op als ‘moeder’
van het gasthuis en liet

Alma Daane (13 jaar en familie van) op een prima manier zien dat ook de jeugd
zich betrokken voelt bij
het Zandvoortse verleden.
Vooral in het tweede bedrijf ‘Liefde was vroeger ook
blind’ had zij een belangrijke
rol als dochter Antje, die de
kap niet meer wilde dragen,
door een scharrel, gespeeld
door Jordy Kreuger. Ans
Veldwisch was als moeder
Stein hierbij eveneens goed
op dreef en kreeg de lachers
op haar hand toen zij de koffiekopjes met een doekje
schoonmaakte.
De volledige spelersgroep, waarbij zich Bob
en Hans Gansner en Theo
Verburgt hadden gevoegd,
vierde in het derde bedrijf
‘Ouwe jaersavend op het
Zeemanshoffie’ met echte
oliebollen. Hierbij kwamen
echte oud-Zandvoortse taferelen aan de orde, zoals
het stropen van vette konijnen en jutten, waarbij de
pakjes ‘butter’ uit dynamiet
bleken te bestaan met alle
gevolgen van dien. Deze
avond hoefde souffleuse
Sylvia Holsteijn nauwelijks

in te grijpen, waardoor een
extra compliment aan de
acteurs zeer zeker op zijn
plaats is.
In de pauze vond de vaste
verloting plaats met natuurlijk de mooie, in Zandvoortse
klederdracht getooide
pop gemaakt door Mieke
Hollander en vier schilderijtjes van de hand van Rie
Molenaar als prijzen. Met
het zingen van ‘Hoe zou het
in Zandvoort zijn over zo’n
honderd jaar’ en vanzelfsprekend het Zandvoorts
volkslied werd deze avond
afgesloten. Het publiek was
zeer enthousiast en kon
daarna de beentjes laten
swingen bij het traditionele
bal na.
De Wurf ziet graag wat
meer donateurs in haar bestand en ook is men dringend op zoek naar ( jonge)
mensen, die met hen willen meewerken. Niet alleen
op het toneel maar ook bij
het presenteren van de kledingschouw en de visafslag.
Hun motto is: ‘Je hoeft geen
Zandvoorter te zijn om met
De Wurf mee te doen’.

Wethouder Gert Toonen
opende op 16 maart het eerste lustrum van de Kinder
kunstlijn. Omdat het buiten
te koud was, werd de opening niet bij het Zandvoorts
Museum maar in de cen-

trale hal van het raadhuis
gehouden. De hal stond vol
met de kunstenaars van de
groepen 8 van de basisscholen en de brugklas van het
Wim Gertenbach College,
maar ook met ouders en
belangstellenden. Voor de
opening declameerde Lotte

een gedicht over pesten en
lieten 7 leerlingen van de
theaterschool ‘Het Nest’ een
voorproefje zien van de voorstelling die op 12 en 13 mei in
het Circustheater gegeven
zal worden. Na de opening
werd iedereen op een lekkere grote lolly getrakteerd
en werden er chocolaatjes
uitgedeeld met het logo van
de Kinderkunstlijn, 5 jaar.
Na afloop ging iedereen
op zoek naar zijn eigen
schilderij. De kinderkunstwerken zijn tot 10 april
tentoongesteld op diverse
locaties en musea in het
dorp en bij Pluspunt in
Nieuw Noord. Ook voor de
ramen van de wethouders
hangen diverse kunstwerken. Een plattegrond van
de looproute is verkrijgbaar
bij VVV Zandvoort en het
Zandvoorts Museum. De
getoonde kunstwerken zijn
niet alleen te bewonderen
maar zijn ook te koop.

Schitterende Martinus Cantorij
Vorige week kopte de Zandvoortse Courant in haar aan-

kondiging van het Kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts van afgelopen zondag: Prachtig concert met

religieuze muziek. Daar was geen woord van gelogen, zo
werd afgelopen zondag in de Protestantse kerk bevestigd.

Dirigent Paul Waerts en de Martinus Cantorij

door Joop van Nes jr.

Dirigent Paul Waerts en ‘zijn’
Martinus Cantorij, met de geweldige steun van organist
Dick Grasman op het majestueuze Knipscheerorgel,
maakten er een geweldig en
zeer bijzonder concert van in
de goed gevulde kerk. De zeer

onderhoudende Waerts had
bij de diverse onderdelen van
het programma goede en
zeer informatieve informatie,
hetgeen voor de toehoorders
zeer verduidelijkend werkte.
De koorleden stonden, zoals
te doen gebruikelijk in de kathedralen en de betere ker-

ken van Groot Brittannië, in
een opstelling van twee wat
kleinere koren tegenover elkaar en dat kwam vooral bij
zes stemmige werken perfect tot uiting. Choirmaster
Waerts, een officiële titel in
de Engelse liturgische muziek, doceerde dat er dan
van de diverse stemmen op
een andere manier gebruik
kan worden gemaakt. Bij het
sluiten van de ogen waande
men zich in zo een grote kathedraal als bijvoorbeeld de
Westminster Cathedral, waar
het koor al heeft opgetreden,
met een prachtige partij
voor vooral de sopranen, die
echt van topklasse waren. Al
met al een prachtig en zeer
bijzonder concert met een,
vooral a capella, zeer sterke
Martinus Cantorij, dat velen
niet snel zullen vergeten.
Het eerstkomende concert
is op 15 april, dan zal het
jeugdkoor ‘The Classic Frogs’
optreden.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

De bekroonde boerenkaas
van Sjaak Mulder
geweldig lekker vol belegen
500 gram nu € 5,98

Hele maand maart voor Pashouders:

Malse Ierse braad-/
riblappen 1 kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

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

Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Nieuw binnen:
Outdoorjacks, waterdicht,
winddicht en ademend.

Walk of Fame
herenshirts

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

ZATERDAG 24 /
ZONDAG 25 MAART 2012

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

KUNT U ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE
DE NIEUWE VOORJAAR / ZOMER COLLECTIE 2012
HERENSHIRTS EN COLBERTS KOMEN BEKIJKEN.
TIJDENS DIT WEEKENDE KRIJGT U BIJ AANKOOP VAN 2 HEMDEN

10% KORTING.

KOMT U DUS GERUST EVEN LANGS !!!!!!

Wonen en onderhoud:

WALK of FAME herenshirts
Bakkerstraat 2a Zandvoort
T. 023-5735902 • www.walkoffameshirts.nl

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

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting

Horeca:

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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 F1

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

2012

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

PERSONAL TRAINER
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

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?

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
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Reken zelf uw voordeel
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ortPas kunt
Met uw nieuwe Zandvo
liefst € 2,50 korting!
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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.
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Volwassenen bewegen:
Hatha Yoga

Vrijdag 11:00 – 12:00

11 mei t/m 13 juli

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

Creatief:
Kunstgeschiedenis,

Hoogtepunten uit de vroege Italiaanse schilderskunst
Donderdag 10:00 – 12:00
5 april t/m 26 april

Talen:
Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje?
Maandag 20:00 – 22:00
16 april t/m 9 juli

Computer:
Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00

PAASAANBIEDING!!!!
DEZE WEEK 10% KORTING OP ALLE LINGERIE !!!!

15 mei t/m 29 mei

Grote Krocht 20B - Zandvoort - 023-5715697

&Daytime
Daytime
Dreams&

De nieuwste collectie van

Bloemen kleuren
je dag!

Ti-Mo en Friis&Company
is binnen!

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Specialist voor al uw bloemwerken.

OOK Samen:
Elke donderdag en twee zondagen in de maand.
Huiskamerproject voor ouderen die het leuk vinden om met
elkaar de dag door te brengen.

Inlooppunt Dorp:
Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur voor mensen
die elkaar graag ontmoeten.
St Agathakerk, Grote Krocht 43

Alles voor je huisdier!
49

Bord zandvoort.indd 1

Plusdienst:
Voor al uw vrijwillige hulpvragen zoals: klusjes in huis, bezoek,
vervoer naar specialist etc. telefoon: 5717373

Belbus:
De Belbus rijdt van maandag t/m zaterdag door ons dorp om
u ( 55 plusser) naar de supermarkt, de kapper, huisarts of een
andere afspraak te brengen.
Minimaal 1 dag tevoren bestellen: 5717373

Open eettafel voor 55 plussers:
Elke dinsdag en donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur
warm eten bij Pluspunt.
Vrijwilligers staan voor u klaar om het samen gezellig te maken.

Verwendag

37
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Haar scHaamte

=R
Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Zaterdag 24 maart
openen wij onze deuren met

Brasserie Noen
Wij serveren biologische en
vegetarische gerechten.

Moet je altijd op de kleintje letten? Wanneer je een laag
inkomen hebt waarbij weinig overblijft om leuke extra’s te doen.
Ook voor kinderen is er een leuk programma. Aan het einde van
de dag genieten we van een gezamenlijke maaltijd. Zaterdag
24 maart 14:00 – 17:00 uur. Aanmelden bij Pluspunt.

Kom kijken naar ons vernieuwde
borrelterras waar wij u verzorgen
met lekkere gratis hapjes.

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330

Wij zijn van maandag t/m zondag
geopend van 09:00 tot .........
Haltestraat 6 - Zandvoort

14
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Grote Krocht 28
023-5719345
zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Elke Maandag van 10:30 tot 12:00 uur met elkaar
koffie drinken. Vers gebakken koekjes worden geserveerd.

Voor mensen die te maken hebben gehad met kanker.
Elke 2de vrijdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur.

15

Dobey Zandvoort

OOK Koffie in:

OOK Toon Hermansgroep:

TOT GAUW!

=E
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Spaans,

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS
=E
KLEURIGER EN FLEURIGER DAN OOIT!!!!!
JURKJES, T-SHIRTS, BROEKEN ENZ.

Eerste en tweede Paasdag
geopend
13
van 12.00 tot 17.00 uur

28
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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
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Dorpsgenoten

Veel belangstelling
voor Ayurvedic Touch
door Erna Meijer

Rob Spruyt
Een zeer veelzijdig man, die zich op diverse terreinen in-

zet voor Zandvoort. Zo werd enige tijd geleden Rob Spruyt,
voor mij tot dan toe onbekend, aan mij getipt. Na een bijzonder gezellig interview met hem kan ik dat nu ten volle
beamen en na het lezen zult u het ongetwijfeld met mij
eens zijn.

Rob (bijna 48) en zijn vrouw Marjo van der Linden kwamen
pas in 1995 in Zandvoort wonen na de geboorte van dochter
Sharon, maar hadden al vanaf 1990 veel met ons dorp te maken. Marjo heeft namelijk tien jaar lang een herenmodezaak
in de Haltestraat gehad.

jeugd naar de kerk te trekken.

tering van je coördinatie en concentratie zeer belangrijk;
daar kan yoga bij helpen. Tijdens de vierde open dag van

Ayurvedic Touch, georganiseerd door Bianca van Zeijderveld, kwam de boodschap ‘schep een solide basis voor een
gezond en gelukkig bestaan’ duidelijk naar voren.

Naast al deze culturele werkzaamheden is Rob actief bij het
Rode Kruis. Niet alleen als vrijwilliger om diensten te draaien,
maar hij zorgt als coördinator eveneens voor de aanwezigheid en inzet van deze mensen bij activiteiten in het dorp.
Dit is, zoals hij zegt, zijn grootste hobby. “Niet alleen is het
een ontspanning, maar het is goed om mensen te helpen.
Binnenkort gaan wij weer met mensen uit onder andere het
Huis in de Duinen en Nieuw Unicum naar de bollen, waarbij
ik dan de bus rijd”, vertelt hij met veel plezier in zijn stem.

Het betrokken zijn bij mensen en daardoor ook veel
bewuster in het leven staan, vertaalt zich evenHet werk van Rob bestaat uit het als proeens in zijn ‘technische’ deelname bij de
grammeur ontwikkelen van websites,
Inspiratieradio, een programma dat een
respectievelijk webapplicaties, hoekeer in de veertien dagen op de zonwel hij oorspronkelijk uit het recladagavond van 19.00 tot 21.00 uur bij
mevak komt. Met zijn eigen beZFM wordt uitgezonden. Rob:“Het
drijf Metasign Communications
gaat om onderwerpen waarin
werkt hij onder meer voor
mensen zich kunnen vinden,
Sony Nederland, de Duurzame
niets zweverig, maar ‘geaarde
Vacaturebank, de in Zandvoort
spiritualiteit’.” Zo heeft hij mede
zeer bekende Wim Peeters
het 2012 inspiratiespel ontwik(Casablanca) en last but not least
keld (www.2012inspiratiespel.
de befaamde Dutch Swing College
nl). Door het spel te spelen maak
Band. Dit is meteen de link naar een
je kennis met de Maya-kalender en
van zijn eerste hobby’s: muziek maleer je de energieën ervan. De Mayaken. “Als zanger en als drummer ben ik
kalender eindigt op 21 december van
wel een laatbloeier, want pas op mijn 30e
dit jaar en staat volop in de belangstelnam ik les. Ik heb een hele leuke tijd gehad bij
ling omdat velen denken dat dan het einde
Rob Spruyt
de band “Skip the intro” uit Hoorn. Sinds ongeveer
van de wereld plaatsvindt. “Dat is beslist niet het
zes jaar ben ik betrokken bij het Zandvoortse popkoor The geval, wel breekt er een geheel nieuwe cyclus aan, een nieuw
Beach Pop Singers, dat vier jaar geleden door de EO benaderd tijdperk van persoonlijke groei en eenheid”, verduidelijkt Rob.
werd om deel te nemen aan het tv-programma Korenslag.
Hoewel wij niet door de voorronde kwamen met het lied Ook op sportief gebied laat Spruyt zich gelden. Hij doet aan
‘De Speeltuin’ van Marco Borsato, was het super om mee te Nordic Walking, loopt elke dag een uurtje op het strand met
doen. Het kwam de teamspirit zeer ten goede”, vertelt Rob. zijn Cavalier King Charles Jimmie, bij Kenamju werd aan spinOnder andere samen met vrouw Marjo organiseert hij één ning gedaan en hij sport bij fysiotherapeut Frits van Loenen
keer per jaar de zeer succesvolle ‘Korendag’ in de Protestantse Martinet. Niet zomaar voor de lol, maar omdat hij veel te
kerk, waarbij hij benadrukt dat alle mensen van The Beach zwaar was. Inmiddels is hij al 35 kilo afgevallen. Een hele presPop Singers meehelpen. Dit jaar wordt de 6e Korendag op 6 tatie, die mede te danken is aan de voedingsadviezen van
oktober gehouden en het thema is deze keer ‘de sixties’. De een andere plaatsgenoot, Adèle Schmidt, waarmee hij ook
inschrijving is allang gesloten en uit de 45 aanmeldingen wekelijks met een klein groepje vertrouwelijke gesprekken
moet een keuze gemaakt worden, want er kunnen slechts voert. Rob is zeer goed bezig en dat geeft hem veel energie.
23 koren meedoen. Muzikale ondersteuning als drummer Die extra energie kan hij dan weer goed gebruiken om zich
van de Praiseband verleent hij ook elke eerste zondag van constant te blijven inzetten voor de Zandvoortse gemeende maand tijdens de normale kerkdienst, met als doel meer schap, die trots kan zijn op deze dorpsgenoot!
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:

Afhaalpunten

In de gehaaste wereld van nu is ontspanning en verbe-

• 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

Proefles tijdens de open dag

Tekst en foto Nel Kerkman

Er werd dankbaar gebruik
gemaakt van de aangeboden
yogalessen om te ervaren hoe
je lichaam reageert op reken ademhalingsoefeningen.
Onder deskundige begeleiding van Van Zeijderveld begin je in rustig tempo met de
Hatha yoga. Je merkt al snel
dat de les goed is opgebouwd
en dat de meeste oefeningen
eenvoudig en goed zijn uit te
voeren. De volgende aangeboden les, Ashtanga Vinyasa, is
vooral geschikt voor mensen
die van een uitdagende les
houden en bestaat uit oefeningen waar je naar een flow
toe werkt.
Naast de gratis yogalessen
werd er een lezing over voe-

ding gegeven, gaf Dyonne
Schreurs relaxbehandelingen
en werden er prachtige yogakleding, handgemaakte yogatassen en -matten te koop
aangeboden. Ook de inwendige mens werd niet vergeten:
er stonden heerlijke vegetarische hapjes en biologische
chocolade klaar en men kon
kruidentheetjes proeven. Bij
inschrijving voor de wekelijkse yogalessen krijgt men
tijdens de eerste wekelijkse
les een geweldige goodybag
aangereikt. In de zomermaanden worden de yogalessen op
het strand gegeven.
Heb je de open dag gemist?
Kijk dan voor meer informatie
op www.ayurveditouch.nl of
bel Bianca van Zeijderveld, tel.
06-11399235.

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

40
De lente in zicht.
Tijd voor jaarlijks
onderhoud aan uw cv ketel.
€ 70,- excl. onderdelen, geen contract. =i

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

53
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Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
De Hedi’s
International
.........................................................
Garage te koop
Van Fenemaplein
€ 24.000,Tel. 5716020

ZANDKORRELS
Wie kijkt mee naar de
kunstenaarskolonies in
Nederland van 1840-1940?
Cursus kunstgeschiedenis
Start 10 april
drs. Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Koffie-weetje
Wist u dat zwarte koffie,
zonder melk en suiker dus,
geen calorieën bevat?
(minder dan 1 kcal)
Tea-Licious

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

®

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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)
.........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
Slender You Zandvoort
verhuist naar
Hogeweg 56!
1 april (geen grap)
open huis van 10-16 uur.
Kom kijken naar onze
nieuwe Maxuvite concept
en onze nieuwe
super-de-luxe zonnebank
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

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.
.........................................................
Creatieve
Fotografie Cursus
6 avonden om de week,
van 20.00 tot 22.00 uur,
kosten € 135.
Voor informatie en opgeven:
www.rkarper.nl of www.robertjankarper-fotografie.nl
.........................................................
Wiskundebijles
ervaren docent
Klas 2 en 3 vmbo, havo, vwo
Eindexamenvoorbereiding
klas 4 vmbo
Locatie:
overdag Aerdenhout;
’s avonds Haarlem
Info: 06-29121988 / www.
wiskundebijles-haarlem.nl
.........................................................
Coupon glanskat. L:2,30 x B:
1,60 € 2,50; koffer met rollers
65cm € 2,50; 2 d. pantalons
zw. nw. mt. 40 € 4,50 p.st.;
15 bol. wol div. € 5,-; vitrage
H:1,70 x B:3,00 € 5,-; 8 dameskleding mt.38 € 1,50 p.st.;
badjas bl. mt.154-158 € 2,-;
fotoboek Majorca nw. € 3,50;
rugzak Bever nw. €6,-.
Tel. 5713509
.........................................................
Gezocht:
j/m 18-24 jaar
voor werk in verkoopwagen
op het strand.
IJs, fris, hotdogs,
snacks. Reactie:
zvbl@hotmail.com
of 06-11007070
.........................................................
Hein Koper (de Bul) 80 jaar!
Gefeliciteerd!
Elly, Hein jr., René, Leida,
Merel, Niek, Ellen, Jeroen,
Thomas, Shanice
XX
.........................................................
Nieuw seizoen start
24 maart bij
Tennisclub Zandvoort.
Op de prachtige
gravelbanen wordt weer
tot half oktober getennist.
Nieuwe leden welkom.
tc-zandvoort.nl
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Uitgesproken!

Interview

De stijl van Floor Meijer

Social Media

Verbrand gezicht, struikelend over zandkastelen om snel
naar je strandtent te gaan om van een koud biertje te genieten. Eerst nog een plaatsje weten te bemachtigen. Dat

wordt weer binnen zitten. Bekende taferelen breken weer
aan met een beetje hulp van de zon. De gemiddelde toerist

ziet veel gelijkenissen tussen strandpaviljoens. En dat is niet

voor niets aangezien zo een dag in het teken moet staan
van makkelijk en zonder zorgen. En dan kom je op een dag
bij Meijer aan Zee. Ook dit staat garant voor een lekkere onbezorgde dag maar met stijl en een heel groot terras.
door Maxim Roos

Uiteraard hoeft u van Floor Meijer niet in driedelig grijs
aan te komen zetten. Iedereen is welkom maar wie om
zich heen kijkt, valt gelijk op dat de inrichting van dit etablissement aan zee met veel zorgvuldigheid en stijl is aangekleed. Floor heeft sinds 2007 dit paviljoen samen met
haar man Kees. Van een paar houten wanden is deze tent
uitgegroeid tot een prachtig pand met meerdere zalen
en een inrichting om over naar huis te schrijven, of liever
gezegd, in de courant te schrijven. Ze werkt met een vast
team waaronder haar broer Tim die de bedrijfsleider is.
Zelf doet Floor de communicatie van Meijer aan Zee. Zij is
het aanspreekpunt voor het organiseren van grote feesten en partijen waaronder ook bruiloften. Deze taak staat
ook op haar lijf geschreven. Ze heeft voor grote bedrijven
gewerkt in zo een zelfde functie en haar horeca-ervaring

Floor Meijer en het team

heeft ze hoofdzakelijk opgedaan door haar opleiding in
Engeland aan de Hogere Hotelschool.
Rustig aan doen kan Floor niet. Niet alleen het moederschap vergt veel tijd maar ook het organiseren van de vele
partijen op dit moment, zorgen ervoor dat ze altijd in de
weer is. Floor neemt dan ook veel tijd voor elk soort feesten,
want alles moet kloppen en het mag aan niks ontbreken.
Met een stijlvol strandpaviljoen en de schoonheid van het
strand met de zee, zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.
De agenda staat alweer bomvol voor dit jaar en het wordt
dan ook elk jaar steeds drukker en drukker.
Op dit moment heeft Floor haar handen vol aan het voorbereiden van de Paasbrunch. De reserveringen komen en
masse binnen dus zal Meijer aan Zee zelfs beide paasdagen een brunch serveren. Na de Pasen staan de volgende
feesten alweer gepland. Natuurlijk zal dat weer geheel in
stijl gehouden worden met een team dat als een geoliede
machine alle verwachtingen van de klanten probeert te
overtreffen. Voor alle gegevens en menukaart kunt u kijken
op www.meijeraanzee.nl

We worden er intussen mee platgegooid. Niemand kan
meer om hem heen. De hit op internet is door 32 miljoen
mensen bekeken. Waarover dit gaat? De afschuwelijke
wreedheden die de Oegandese rebellenleider Joseph Kony
op zijn naam heeft staan. De bijbel zegt: “Als je goed wilt
doen, doe dat dan voor altijd. Als je slecht wilt doen, doe
dat dan voor altijd. Ik heb voor slecht gekozen en zal dat
ook voor altijd blijven doen”, is het bizarre citaat van deze
duivelse leider. Al 26 jaar ontvoert hij kinderen voor zijn
verzetsleger LRA (Verzetsleger van de Heer) en dwingt hen
tot kindsoldaten of seksslaven te werken. Hij laat ze andere
kinderen verminken en soms moeten ze hun eigen familie
of elkaar vermoorden om te overleven. Hij en zijn leger
worden verantwoordelijk gehouden voor tienduizenden
moorden.
Ik lees en kijk alsof het een film betreft. De social media
draait overuren. Eigenlijk wil ik niet kijken, maar toch ook
weer wel. Waarom zou ik mijn netvlies willen bevuilen met
deze onwerkelijkheden? Maar mijn ogen ervoor sluiten
kan ik ook niet. De maker van de documentaire wil Kony zo
bekend mogelijk maken en er zo de internationale gemeenschap toe bewegen om hem te arresteren. Dus ik sluit aan
en wil dat de gruweldaden bekendheid krijgen. Maar soms
denk ik: kan het niet averechts gaan werken? Dat er juist
weer mensen op gedachten worden gebracht bij het zien
van zoiets? Het weer als hun heil zien om uit naam van een
geloof (in iets), hele groeperingen af te slachten en zo aan
de macht denken te komen? Waar stopt het?
Het is aan de ene kant goed om op de hoogte gehouden te
worden via social media en daardoor te weten te komen
wat er speelt in de wereld. Maar aan
de andere kant duizelingwekkend
als je weet wat er op je af kan komen. En vooral, als je niet weet wat
het getoonde voor uitwerking kan
hebben op sommige personen.

Kijk nou eens!

door Ramona Jonkhout

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
Het Zandvoortse strand blijft gewoon mooi. Nooit uitgekeken en altijd anders.

‘Mannen zijn als typex,
eerst lijken ze je type,
dan is het je ex’.
Anoniem
17

LADY LOUNGE
30 MAART ZANDVOORT
ENTREE 15 EURO INCLUSIEF 10 EURO SPEELGELD
FAVORITES CARD-HOUDERS GRATIS

ZVT-ADV-FNO_mrt_LadyLounge_275x322_1.02.indd 1

2/6/12 1:02 PM
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ZandvoortPlus

door Edwin Gitsels

Pas op voor broodfokkers!

Tips voor het aanschaffen van een pup
Onlangs was in het nieuws dat er via internet steeds meer jonge hondjes voor lage prijzen

worden aangeboden afkomstig van Oost-Europese broodfokkers of puppyboerderijen.
Ze worden onder vaak erbarmelijke omstandigheden gefokt en hebben zowel fysiek als
psychisch grote problemen. Maar denk niet dat dat alleen in Oost-Europa gebeurt; ook

Succesvolle NL DOET-actie in het dierentehuis
Bomen en planten voor de asieldieren

Afgelopen vrijdag en zaterdag werd voor de achtste keer de actie NL DOET georganiseerd
door het Oranje Fonds. Doel is om Nederlanders aan te moedigen zich vrijwillig in te zet-

ten voor de samenleving. Ook in het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort was er zo’n
actie: groen voor dieren.

in Nederland en België zijn er commerciële fokkers die het niet al te nauw nemen met
dierenwelzijn. Hoe onderscheid je de malafide van de bonafide fokkers? Een aantal tips.

De vrijwilligers graven een geul voor de irrigatie | Fotografie: Kathrin Richter

Broodfokkers houden geen rekening met het welzijn van puppy’s

Broodfokkers zijn er op gericht zoveel mogelijk geld
in zo kort mogelijke tijd te
verdienen. Ze hebben meerdere teefjes en één of twee
reuen om die teefjes te laten
bevruchten. Vaak fokken ze
meerdere rassen tegelijk. Bij
een broodfokker kun je pups
meteen meenemen of binnen enkele dagen ophalen.
Een bonafide fokker hanteert meestal een wachtlijst, want hij forceert niets
en heeft geen pups op voorraad. Biedt een fokker honden aan op Marktplaats of
Speurders, dan is dat geen
goed teken. Bij een bonafide
fokker zijn de pups vaak bij
de geboorte al besproken en
is er geen reden tot dit soort
verkoop via internet.
Ga je bij een fokker kijken,
let dan op een aantal zaken. De verblijven moeten
er schoon en fris uitzien, er
moet voldoende vers water
en speelgoed aanwezig zijn
voor de pups en de pups zelf
moeten er ook schoon en
fris uitzien. Bovendien zijn

ze nieuwsgierig en alert.
Natuurlijk kunnen ze ook
liggen te slapen (net als
baby’s slapen pups veel),
maar als ze wegkruipen
of dreigend gaan blaffen,
dan is het foute boel. Pups
van broodfokkers worden
vaak niet gesocialiseerd
en krijgen daardoor allerlei gedragsproblemen. Ze
groeien op in kooien, hokken of kisten, in een schuur
of stal, zonder omgang met
mensen. Daardoor worden
ze angstig, zijn ze moeilijk
zindelijk te krijgen, hebben
leerproblemen en minder
enthousiasme en energie.
Krijg je de moederhond niet
te zien, dan is dat een slecht
teken.
Een bonafide fokker vertelt
enthousiast over zijn honden en stelt vragen om te
controleren of de hond goed
terecht komt. Een malafide
handelaar interesseert dat
niet. Geeft een fokker geen
stamboomverklaring, gezondheidsgarantie en bewijs van inentingen, koop bij

hem dan geen pup. Een betrouwbare fokker is duurder,
maar als je met een hondje
thuiskomt met allerlei gezondheidsproblemen ben je
vervolgens bij de dierenarts
nog meer kwijt.
En tot slot: koop absoluut
geen pups bij een broodfokker om ze te redden
of omdat het zo zielig is.
Daarmee wordt de business in stand gehouden
en zullen de misstanden
doorgaan. Het is trouwens
sowieso een slecht idee om
een hondje (of wat voor
huisdier dan ook) in een
opwelling aan te schaffen.
Denk altijd goed na over de
consequenties van het op je
nemen van de zorg voor een
levend wezen. Er gaat veel
tijd, geld en geduld zitten in
het opvoeden van een pup.
Het is geen levend speelgoed dat je als je erop bent
uitgekeken gewoon weer
wegdoet. Helaas krijgt ook
het dierentehuis in Nieuw
Noord daar vaak genoeg
mee te maken…

Katten zijn gek op kruiden en plantjes

In het Dierentehuis Ken
nemerland worden zwerfdieren uit de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, Heem
stede, Zandvoort en Hille
gom opgevangen. Onder leiding van beheerder Marlies
Schneider heeft dit tehuis
een voortrekkersrol in het
bedenken van manieren
om stress bij dieren in de
opvang te verminderen of
te voorkomen. Een schuildoos, een waterfontein en
een klimpaal voor de katten,
een speelhuis, een snuffelspel en training voor de
honden, regelmatig buiten
spelen voor de konijnen.
Niet alleen komt dit alles
het welzijn van de dieren
ten goede, ze worden rustiger en hanteerbaarder en
vinden zodoende eerder een
nieuwe baas.

Irrigatiesysteem

Om het buitenterrein op te
fleuren, zijn rond de speelvelden van de honden bomen

geplaatst. Om de bomen
goed te laten groeien is er
tevens een irrigatiesysteem
aangelegd. De kattenverblijven werden voorzien
van planten en kruiden.
Katten zijn daar gek op!
Naast de financiële steun
van het Oranjefonds en de
Dierenbescherming NoordHolland Zuid stelde Workx
een graafmachine beschikbaar, leverden Karwei en
Gamma gratis gieters, de
gemeente Zandvoort gaf
aarde en leende scheppen
uit, Eco Aqua uit Santpoort
Zuid gaf korting op het irrigatiesysteem en Tuinplant.
nl en Bos, Tuin en Dier gaven
reductie op bomen en planten. Dirk van den Broek tenslotte stelde versnaperingen
beschikbaar voor de circa 20
vrijwilligers die zich op zaterdagmiddag 17 maart voor dit
goede doel hebben ingezet.
Alle sponsoring en vrijwilligers werden geregeld door
Jolanda Meier-Koning.

De graafmachine werd door Workx geleverd

Deze rooie rakker kan zijn nieuwgierigheid niet bedwingen
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2012
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.

Toeslag chronisch zieken, ouderen en gehandicapten 2012

De regeling toeslag chronisch zieken,ouderen en gehandicapten 2012 is in het leven geroepen omdat ziekte, handicap
en ouderdom extra (verborgen) kosten met zich mee kunnen
brengen. De toeslag bedraagt voor het jaar 2012 € 200,- per
huishouden en kan eenmaal per jaar aangevraagd worden.
Er is een aanvraagformulier gestuurd naar alle mensen die
vorig jaar een toeslag hebben ontvangen. Als u geen aanvraagformulier heeft ontvangen dan kunt u deze verkrijgen
bij Loket Zandvoort.
Voor meer informatie zie: www.zandvoort.nl / nieuwsberichten .

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Van Lennepweg 251 boven, verwijderen asbesthoudend materiaal, ingekomen 09 maart 2012, 2012-VV-032
- Prinsesseweg 14 t/m 22, plaatsen hekwerk om luchtbehandeling op dak LDC, ingekomen 14 maart 2012, 2012-VV-033.
- Kerkstraat 15, gedeeltelijke sloop voor- en achtergevel, ingekomen 15 maart 2012, 2012-VV-035.
- Brederodestraat 84, vervangen bestaande omheining (erfafscheiding), ingekomen 15 maart 2012, 2012-VV-036.
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 95, plaatsen drie zonnecollectoren op daken van drie paviljoens, ingekomen 15 maart 2012, 2012-VV-034.

Overige ingekomen vergunningsaanvragen
Zandvoort:
- Achterweg 5, het splitsen van woonruimte, ingekomen 09
maart 2012, 2012-Sp-001,
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 inzagelegging 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 Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het slopen van de afvalwaterzuiveringsinrichting en
twee dienstwoningen bestaande uit de activiteiten Slopen,
Kappen, Verrichten van handelingen met gevolgen voor de
beschermde flora en fauna en Verrichten van werkzaamheden
in het grondwaterbeschermingsgebied Locatie: Kamerlingh
Onnesstraat 2-6 te Zandvoort (aanvraagnummer 2011-VV-179).
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 23 maart 2012 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 23 maart 2012 tot en met 3 mei 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 besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kennemerweg 7, maken van een uitweg, 12 maart 2012, 2012VV-009.
- Strandafgang Barnaart 29 A&B, 31 A&B, 35 A,B & C, 37 A&B,
plaatsen van zes sanitairs - units, verzonden 12 maart 2012,
2012-VV-012.
- Flemingstraat 78, verwijderen asbesthoudend materiaal,
verzonden 15 maart 2012, 2012-VV-029.
- Diaconiehuisstraat 19, maken van een uitweg, verzonden 15
maart 2012, 2012-VV-022.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Amperestraat 8, renovatie bedrijfsruimte en bouwen van

een bedrijfswoning, verzonden 09 maart 2012, 2012-VV-008.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
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 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.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan The Spot
Events, Beachclub, Watersportcentrum voor:
• Het kitesurfevenement Down to the Spot VI op zaterdag 8
april of zaterdag 15 april of zaterdag 29 april 2012 van 10.00
uur tot 18.00 uur ter hoogte van strandpaviljoen The Spot te
Zandvoort.
• Het kitesurfevenement, Red Bull Boven NAP, op een dag
met windkracht 6 of meer Beaufort, tussen 26 maart t/m
1 juni 2012 of 15 augustus t/m 1 november 2012 (van 10.00
uur tot 18.00 uur ter hoogte van strandpaviljoen The Spot te
Zandvoort.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
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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.

Zandvoortse bijnamen
De Babbelwagen verzorgde als vanouds een genoeglijke
avond in hotel Faber. Het onderwerp ‘Zandvoortse bijna-

men deel 2’ werd door Ton Drommel voorzien van commentaar. De avond trok veel publiek en gezelligheid stond
ook nu weer hoog in het vaandel.

Marcel Meijer, hier op archief, heeft als bijnaam 'Velo' | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

In zijn welkomstwoord feliciteerde Marcel Meijer de derde
generatie Faber met het 80-jarig bestaan van hun hotel. In
1932 is het als pension gestart
door de grootvader van de huidige eigenaar en in 1960 is het
een hotel geworden. Het interieur straalt gezelligheid uit, is
huiselijk en stijlvol met fantas-

tische schilderijen van Martin
Faber aan de wand. Met een
korte fotopresentatie bracht
de Babbelwagen een hommage aan de altijd gastvrije
ontvangst voor de avonden
van de Babbelwagen, met
altijd het bekende gratis ‘bakkie leut’ aangeboden door de
familie Faber. Om aandacht te
schenken voor de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts

rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen 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

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

Museum lag er onder elk koffiekopje als collectorsitem
een viltje van het oude ‘Groot
Badhuis’.
Het onderwerp ‘Zandvoortse
bijnamen’ is een dankbaar
gegeven en geeft aanleiding
tot gesprekstof, doorspekt
met veel humor. Hoewel de
presentatie al een keer is geweest was het door extra toevoegingen en fotomateriaal
weer als nieuw. De bijnamen
kwam men tegen bij de oorspronkelijke bewoners met
veel dezelfde namen zoals
Keur, Paap, Koper, Kerkman of
Koning. Lichaamskenmerken
zoals de omroeper ‘Lange Jan’
of het beroep ‘de Pumper’ waren ook dankbare objecten bij
het bedenken van een naam.
Soms is de oorsprong van de
bijnaam zelfs voor ingewijde
Zandvoorts niet meer te achterhalen. Zo wist niemand
waar ‘de Baklap’ vandaan komt.
Niet alleen vroeger maar nog
steeds worden bijnamen gegeven aan bekende personen.
Zo staat Manfred Berkhoff

beter bekend als ‘de Leerman’.
Op huizen ‘de Blanke Bil’ en
‘de Bokkentemmer’ staan bijnamen en zelfs in rouwadvertenties wordt nog wel eens
de bijnaam erbij gezet. De
aanwezige ‘Scharrenkoppen’
in de zaal genoten van al de
informatie met de bijpassende
foto’s. Uiteraard was er weer
veel commentaar als de desbetreffende persoon het er niet
mee eens was.
Wegens ziekte ging het pauzeoptreden van duo Eb en
Vloed niet door. Om de teleurstelling weg te spoelen sponsorde Harry Lemmens een
consumptie en kreeg men een
overheerlijke haring aangeboden door Patrick Berg van de
Zeemeermin. Tevens werd de
heer Van Ancum hartelijk bedankt voor de geschonken bea
mer en kregen Ton Drommel
en Bert van Beek een applaus
voor de geweldige presentatie. Na het zingen van het
Zandvoorts volkslied en een
vrijwillige bijdrage in de pot
ter ondersteuning, werd deze
gezellige avond afgesloten.

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.

Volg de hardlopers met
unieke Circuit Run App
De Runner's World Zandvoort Circuit Run van komende
zondag krijgt een exclusief tintje. Met een speciale ap-

plicatie, een programmaatje voor smartphones of tablets,
zijn de individuele sporters van minuut tot minuut op internet te volgen. De ‘app’ is er voor zowel Androïd als Apple toestellen.

Het live-tracking systeem
gaat zondag voor het eerst
gebruikt worden. Ook kunnen de lopers voor het
eerst gebruik maken van
het zogenoemde audiocoaching dat via de GSM
allerlei informatie geeft
over het parcours van de
loop. Deze unieke coaching
volgt uit een samenwerking tussen hoofdsponsor
Runner’s World, organisator
Le Champion en de ontwikkelaar Looptijden.nl. Wie
voor Zandvoort Circuit Run
gebruik wil maken van deze
unieke service, kan het gratis
programmatje downloaden
via Androïd Market of de

App Store van Apple.

Kinderen kunnen
nog inschrijven

De inschrijving voor de
Kids Run, onderdeel van de
Runner's World Zandvoort
Circuit Run, is nog niet geheel gesloten. Er is nog een
mogelijkheid voor kinderen om zich in te schrijven.
Zondag is op Paddock 2 de
laatste mogelijkheid om
aan dit eerste lustrum deel
te nemen. De kinderen die
besloten hebben om alsnog
mee te doen, kunnen zich
daar tussen 09.00 uur en
10.30 uur alsnog inschrijven.
Deze inschrijving kost € 2.
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vissport

honkbal

Hoofdzakelijk bot bij strandwedstrijd ZVZ
Zondag was de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar voor

Zeevisvereniging Zandvoort (ZVZ) op het Zandvoortse

strand. Maar liefst 19 leden hebben de kou, wind en regen

getrotseerd in een poging om een (lekker) visje te vangen.
De opkomst was zelfs zo groot dat er lootjes en ‘piketpaal-

tjes’ tekort waren om de plaatsen aan te wijzen. Na enige
improvisatie lukte het toch om voor iedereen een goede
plaats te vinden.

De vangst wordt onderling besproken | Foto: Irma de Jong-Van Middelkoop

Helaas was het weer niet wat
er van verwacht werd. Harde
wind en regen speelden de
vissers behoorlijk parten. De
wedstrijdcommissaris had
zaterdag bij laag water een

goede plek gespot waar bij
hoogwater ook nog prima
door gevist kon worden. Zelfs
met kaplaarzen kon de bank
bereikt worden. Maar de
weergoden hadden 's nachts

besloten om even hard te
gaan blazen zodat er halverwege de wedstrijd niet op
de bank kon worden gestaan
en ze vanaf het strand alleen
maar in de branding konden
vissen. De meeste vissen werden dan ook het eerste uur
van de wedstrijd gevangen.
Totaal werden er 26 botten
en één zeebaars gevangen.
Het gros van de vissen was
aan de kleine kant maar Cas
Al ving met een bot van 33 cm.
de grootste vis.
Winnaar werd uiteindelijk de
speciaal uit Australië voor de
wedstrijd teruggevlogen Ted
Dekker met 72 cm. vis. Tweede
werd Jeff de Vos met 71 cm. en
Adie Ottho werd met 66 cm.
derde. Cas Al werd met de bot
van 33 cm. winnaar van de ‘pot’
voor degene die de langste vis
vangt en die was deze keer
goed voor € 38. De volgende
strandwedstrijd is op 29 april
voor Beachclub Take Five.

bijart
Oomstee 1 wint nipt van Martinibar
De laatste uitslagen van de driebandencompetitie komen
deze week binnen waarna dit seizoen voorbij is. In de drie
poules, met elk 10 clubs, zal alleen Oomstee 2 met Louis
van der Mije, Ton en Edwin Ariesen en Willem van Esveld
verdergaan in de nacompetitie. Omdat ze als besten van
poule 2 eindigden, slaan ze de voorronde in april over en
hebben zich meteen al geplaatst voor de kwartfinale, die
in mei zal starten.
Vorige week donderdag was
Oomstee 1 met Jeroen van
de Bos, Henk van der Linden
en Dick Pronk tijdens hun
laatste thuiswedstrijd tegen
Martinibar goed op dreef. Alle
eerste partijen werden gewonnen waarmee een pauzestand van maar liefst 9-0
werd bereikt. Daarna wist alleen Van de Bos nog een gelijkspel af te dwingen. De eindstand werd daardoor 11-10.
Oomstee 2, de ‘all over’ kampioen van vorig jaar, kon uit
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tegen De Romein niet winnen
en werd met 14-8 terug naar
huis gestuurd. Niet erg want
de eerste plaats in de poule
werd met de 8 wedstrijdpunten zeker gesteld. Ton Ariesen
scoorde 2 punten met een
gelijkspel, Van der Mije en
Van Esveld noteerden ieder 3
punten. Oomstee 3 kwam tegen Spoorloos 3 in een uitwedstrijd niet tot de gewenste
winstpunten. Dick van Dam
scoorde 6 prachtige wedstrijdpunten, Hettie Wisker wist 2
punten te verdienen met een

remise terwijl Dick ter Heijden
helaas geen enkele wedstrijdpunt wist te scoren. De eindstand werd 11-8. Het team van
het Wapen van Zandvoort
heeft vorige week tegen van
Keulen Parket een 14-6 verliespartij moeten incasseren.
Stefan Schravemade wist de
6 wedstrijdpunten binnen te
slepen terwijl Gerard Kuijper
en Maurice Mulder machteloos moesten buigen voor hun
tegenstanders.

Nederlandse primeur in Zandvoort
Zondag 25 maart wordt een unieke dag in de Nederlandse

honkbalgeschiedenis. Op deze datum wordt namelijk de
eerste wedstrijd in Nederland gespeeld waarbij gebruik
wordt gemaakt van een verplaatsbare werpheuvel! Het

eerste team van ZSC speelt deze dag een thuiswedstrijd te-

gen Terrasvogels uit Santpoort op sportpark Duintjesveld.
De wedstrijd begint om 14.00 uur.
Het is uniek in de Nederlands
honkbalwereld, spelen met
een verplaatsbare werpheuvel. Normaal gesproken
wordt er bij een honkbalwedstrijd gebruik gemaakt

van een permanente werpheuvel maar, mede door de
aanwezigheid van een softbalafdeling van ZSC, is dit in
Zandvoort niet mogelijk. De
bestuurders van de club heb-

darten
Gerard Klijn dartkampioen van Zandvoort
Afgelopen zaterdag is Gerard Klijn de allereerste dartkampioen van Zandvoort geworden. 22 deelnemers, waaronder een vrouw, bestreden elkaar in het Sportcafé van de
Korver Sporthal.
Organisator Marcel Draijer
was uitermate verheugd met
deze opkomst, gezien het
feit dat het voor de eerste
keer was dat het kampioenschap georganiseerd werd.
“Ik had nog wel 50 deelnemers meer kunnen krijgen

maar die kwamen allemaal
uit Haarlem en dit was echt
voor de Zandvoorters”, zei hij
na afloop.
Het toernooi, eerst poulewedstrijden en daarna
afvalwedstrijden in twee

poules, werd zoals gezegd
gewonnen door Gerard
Klijn met op de tweede
plaats Arthur Groeneveld en
Menno Davelaar werd derde.
In de verliezersronde greep
Maikel Fransen de hoofdprijs, kwam Paul Smit op de
tweede plaats en was Paul
van der Oord goed voor de
derde plek. De enige dame,
Claudia Paap, werd uiteindelijk zeer verdienstelijk vierde
in de verliezersronde.

jeu de boules
Promotie voor 5 teams in wintercompetitie
De Zandvoortse Jeu de boulers hebben een prima wintercompetitie achter de rug. Maar liefst zes teams bereikten
de 1e plaats. Vijf daarvan promoveren naar een hogere
klasse in afdeling 9 van de NJBB.

Team 1 zondag: v.l.n.r. Cor Drayer, Ab Reurts en Henk van Koningsbruggen

Henk van der Linden

ben een creatieve oplossing
voor dit probleem bedacht,
wat is uitgemond in de aanschaf van een verplaatsbare
werpheuvel. De nieuwe
werpheuvel zal op feestelijke wijze in gebruik genomen
worden. Sportwethouder
Gert Toonen zal deze dag de
eerste bal werpen vanaf de
splinternieuwe werpheuvel.
Toonen krijgt deze eer toebedeeld omdat hij er mede voor
gezorgd heeft dat ZSC’04 de
werpheuvel kon aanschaffen.

In de zaterdag wintercompetitie voor tripletten wist
team 1, met Johan Dorsman,

Johan Moelee en Richard
Kerkman, in de 1e klasse hun
competitie af te sluiten met

een 1e plaats. Team 2, met
Walther Bruns, Liesbeth en
Ab Reurts, bereikte in de 2e
klasse in de zaterdag competitie ook een 1e plaats
en promoveren. Daarbij
kon ook nog eens team 1
van de zondagcompetitie,
bestaande uit Cor Drayer,
Ab Reurts en Henk van
Koningsbruggen in de 2e
klasse beslag leggen op de
1e plaats en gaan volgend
winterseizoen een klasse
hoger spelen. Bij de zondag
doubletteams legde team
1, met Dick Kraaijenoord en
Mauro Saunier spelend in
de 3e klasse, beslag op de
2e plek en promoveren ook.
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Kampioenschapskansen voor Lions verkeken
Het vlaggenschip van The Lions kan een eventueel kam-

pioenschap op de spreekwoordelijke buik schrijven. Vrijdagavond was kampioenskandidaat Akrides 3 veel te sterk

voor een matig spelend Lions dat met slechts één wissel
naar IJmuiden was gekomen. De gastheren trokken met
68-38 aan het langste eind.

Bij winst hadden de Zand
voorters nog een kans met
slechts één wedstrijd verschil maar net nu was er een
off-day voor Lions. “Vanaf het
eerste fluitsignaal was het
van beide kanten een fysieke
pot en er werd goed maar
hard verdedigd. De scheidsrechters zaten er bovenop en
dat leverde vooral veel vrije
worpen op. Helaas schoten

wij slechts 3 van de 12 raak
en daardoor gingen we met
een 16-5 achterstand het
tweede kwart in. Vroeg in
dit kwart was Mike Kroder
het slachtoffer van het
strenge fluiten. Met 5 fouten moest hij naar de kant.
Dubbel jammer want het
was zijn laatste wedstrijd
van dit jaar, omdat hij voor
zijn werk naar China gaat”,

vertelt aanvoerder Robert
ten Pierik. Het uitvallen van
puntenmachine Mike Kroder
zorgde ervoor dat Lions danig van slag raakte. Vooral
aanvallend viel alles stil,
hetgeen resulteerde in een
32-8 (!) achterstand bij rust.
“Verdedigend was het wel
redelijk goed maar aanvallend was het een drama. Na
rust kwamen we wel meer
door de verdediging van
Akrides heen, maar kwamen
we niet genoeg op stoom
om het Akrides moeilijk te
maken”, gaat Ten Pierik verder. Sander Verboom nam
de ploeg in het derde kwart
aanvallend nog op sleep-

touw waardoor Lions wat
terug kon komen. Het vierde
kwart was het vooral Dave
Kroder die voor Zandvoort
de basket wat meer wist te
vinden. De eindstand werd
dus 68-38 voor Akrides die,
met nog 2 wedstrijden te
gaan, kampioen zijn in de
2e Rayonklasse.
Lions moet dit seizoen nog
3 wedstrijden afwerken en
sluit waarschijnlijk een goed
seizoen op de 2e plaats af. De
eerste is komende zaterdag
om 20.15 uur in de Korver
Sporthal tegen de nummer 3
van de ranglijst, Challengers
uit Hoofddorp.

voetbal
SV Zandvoort komt niet verder dan gelijkspel
SV Zandvoort heeft zaterdag slechts beperkt revanche
kunnen nemen op de smadelijk 1-5 thuisnederlaag tegen

AMVJ eerder dit seizoen. Aan de rand van de hoofdstad
werd het een bloedeloze 0-0. Alleen op basis van de eerste
helft zou Zandvoort een doelpunt verdiend hebben maar
dat was dan ook alles.

Max Aardewerk probeert een tegenstander te passeren

Zandvoort begon met een
nieuwe doelman. Boy de Vet
was op vakantie en Jorrit
Schmidt speelde tegelijkertijd
in het tweede elftal bij AFC.
Goede raad was duur maar
uiteindelijk werd de oplossing gevonden in de persoon
van Paul Smit die weliswaar

al het hele seizoen in een
lager elftal ‘gewoon’ gevoetbald heeft maar in de zaal een
keeper van behoorlijk niveau
is, en in het recente verleden
op de zondag eveneens het
Zandvoortse doel verdedigde.
Gedurende de wedstrijd heeft
hij zijn bekwaamheid een aan-

tal keren kunnen tonen. “Het
doel verdedigen in de zaal is
natuurlijk totaal iets anders.
Eigenlijk schik je van de maten
van een velddoel maar ik had
het wel naar mijn zin en heb
een paar goede reddingen
verricht”, aldus de debutant
na afloop.
De eerste helft was het spel
voor Zandvoort en AMVJ had al
het geluk van de wereld toen
vrij kort na aanvang een behoorlijk grove overtreden niet
met rood bestraft werd en de
speler slechts een gele kaart
werd getoond. Zandvoort was
dan wel in staat om veelal op
de helft van de gastheren te
spelen maar echte kansen
werden er niet gecreëerd.
Smit moest tot twee keer toe
handelend optreden om een
onterechte achterstand voor
Zandvoort te voorkomen en
deed dat naar behoren.
In de tweede helft werd er

door AMVJ uit een ander vaa
tje getapt. Veel druk op het
Zandvoortse doel zorgde ervoor dat onze plaatsgenoten
achteruit moesten spelen.
Slechts sporadisch kwam
Zandvoort in het strafschopgebied van de Amstelveners.
Zandvoort zou in de blessuretijd nog één levensgrote
kans krijgen echter de bal
toucheerde de paal en sprong
het veld weer in, met een 0-0
eindstand als resultaat.
Komende zaterdag speel SV
Zandvoort thuis tegen ZOB
dat afgelopen weekend eveneens gelijkspeelde, het werd
op eigen veld 1-1 tegen koploper Aalsmeer, en op gelijke
hoogte met Zandvoort op de
ranglijst staat. Overige uitslagen 2e klasse A: Amstelveen
– Castricum: 1-1; BOL – WVHEDW: 1-8; Monnickendam
– TOB: 7-0; Overbos – AFC: 4-3
en Hellas Sport – Opperdoes
werd 0-2.

Hockeysters halen uit

Eindelijk kon Zandvoort over een volwaardig elftal beschikken. Op eigen terrein werd het Amsterdamse Athena 5 met

maar liefst 10-1 opgerold. Ben Rückert nam de honneurs
van de vakantievierende coach Cees van Deursen waar.

Eva van Delft zal scoren uit deze slag

Al snel werd duidelijk dat het
Zandvoortse team niets te
duchten had van de gasten.
Al na één minuut kon Julia
Buchel, die drie keer zou scoren, uit een strafcorner voor
de 1-0 zorgen. Vanaf dat moment konden onze dorpsgenoten regelmatig het doel
vinden en was de stand bij
rust al uitgelopen naar 6-0.
Behalve Buchel scoorde ook
Irma Keur regelmatig, mede
gesteund door een sterk
middenveld met Nicky van
Marle in de hoofdrol.
In de tweede helft ging
Zandvoort op dezelfde manier door. Pas bij een 9-0

voorsprong kon Athena
de spreekwoordelijke eer
redden maar dat was volgens aanvoerster Nathalie
Huisman door “euforische
onoplettendheid van ZHC”.
“Vanaf het eerste moment
van deze wedstrijd was
Zandvoort duidelijk aanwezig met acties naar voren
en iedereen was gretig om
te willen scoren. De strafcorners die wij mee kregen
zijn zeer goed benut. De
dames van Athena hadden
een paar aanvallen die door
onze keepster en sterke
achterhoede tegen werden
gehouden”, aldus Huisman
na afloop.
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Geschilderde
bankjes fleuren
het centrum

Rubriek

90 jarig bestaan
Zandvoortse
Reddingsbrigade

Het centrum van Zandvoort straalde
Net als vorig jaar waren de weergoden Zandvoort afgelopen zondag zeer goed gezind. Dat was niet alleen voor de vele deelnemers aan de Runner’s World Zandvoort
Circuit Run bijzonder prettig, maar dat gold zeker ook voor het talloze publiek, dat
enthousiast de atleten aanmoedigde.

of 500 gram tomaten. Op
slechts 9 % van de formulie
ren stond het correcte ant
woord: de eierkoek (beroemd
geworden door Sonja Bakker).
Gezondheid en ﬁtness werd
eveneens gepropageerd
door het trainingsconcept
op de speciale minitram
polines van Remy Draaijer.
Bianca van Zeijderveld
gaf als yogalerares tegen
wicht aan al deze sportieve
activiteiten door een citaat
van Mahatma Gandhi: ‘Er
is meer in het leven dan tem
po maken’.

Haltestraat

De 12.000 hardlopers werden enthousiast aangemoedigd

De calorieën werden ook flink
verbrand van de ruim twin
tigtal spinners van Kenamju,
die onder opzwepende mu
ziek de pedalen gedurende

De Mannetjes

Voorjaar

‘Het moet niet te lang
mooi weer blijven want
dan valt straks de
zomer weer zo tegen’

vele uren lieten ronddraaien.
Gezellige klanken waren
ook elders te horen, onder
andere door de Geinpiepers
in de Haltestraat. Op het
Raadhuisplein stonden di
verse kramen opgesteld,
zoals een stand waar men
kon aangeven niet tegen de
windmolens voor de kust van
Zandvoort te zijn, maar wel

Sparen voor
een
goed doel.
Dat is
het idee.

dat men vindt dat deze op een
grotere afstand van de kust
moeten worden geplaatst. Bij
de kraam van Pure & Simple
kreeg men een leuke goodie
bag en konden mooie prij
zen worden gewonnen als
het juiste antwoord werd
gegeven op de vraag waarin
meer calorieën zitten: 20
gram 30+ kaas, een eierkoek
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In de Haltestraat, ter hoogte
van Laurel & Hardy en de
Lamstrael, stond nog een
stand die een bijdrage leverde
aan het sponsorbedrag voor
MakeAWish Nederland.
Rotarian Nico Zeinstra had
een mooi plan bedacht. De
volledige opbrengst van de
verkoop van zijn broodjes
en soep gaat naar Make
AWish Nederland. Ook
kwam per consumptie aan
de buitenbar € 0,50 ten
goede aan deze stichting.
Hoeveel dat uiteindelijk is
geworden, wordt, net als de
andere sponsorgelden, op
2 april aanstaande bekend
gemaakt. Het geheel in de
kop van de Haltestraat met
onder andere live muziek,
werd gesponsord door de
beide bovengenoemde cafés,
die daardoor de lopers een
hart onder de riem staken.

Sport

Keniaan scherpt
parcoursrecord
aan bij debuut

Raad van State wijst
eis voor bouwstop af
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan Louis Davids Carré heeft

een aantal omwonenden bij de afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State (RvS) een voorlopige voor-

ziening aangevraagd. Deze voorlopige voorziening zou,
indien toegewezen, een bouwstop in het LDC (kunnen)

betekenen. De voorzitter van de RvS echter wees de
voorlopige voorziening af waardoor er verder gebouwd
kan worden.

De behandeling van deze
verzoeken heeft op 2 maart
2 0 1 2 p l a at s g evo n d e n .
Woensdag 21 maart was de
uitspraak. De voorzitter van
de afdeling bestuursrecht
spraak heeft de verzoeken
om voorlopige voorziening
afgewezen. Op basis van
de overwegingen komt mr.
D.A.C. Slump tot de conclu
sie, dat hetgeen door de
omwonenden is aangevoerd
ter zitting naar verwach
ting niet zal leiden tot een
uitspraak waarbij het be
sluit van de gemeenteraad
in de bodemprocedure niet
in stand zal blijven. Met an
dere woorden, de gemeente
Zandvoort en de gemeente
raad hebben zorgvuldig ge
handeld en de beslissingen

die genomen zijn zullen in
stand blijven.
Met deze uitspraak wordt
de schorsing van het be
stemmingsplan opgeheven
en kunnen op basis van het
bestemmingsplan LDC aan
vragen voor een omgevings
vergunning worden gehono
reerd. Dit houdt in dat AM
nu een bouwaanvraag mag
indienen voor de bouw van
woningen op de voormalige
locatie Hannie Schaft.

Reactie gemeente

De gemeente Zandvoort
is uiteraard dik tevreden
met de uitspraak. "De ge
meente is tevreden met de

vervolg op pagina 3

Vakantieplannen?

Per 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in

paspoorten niet meer geldig. Vraag vóór 1 mei
een nieuw paspoort of identiteitsbewijs aan!
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
1

familieberichten

waterstanden

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort.
Telefoon (023) 571 32 78.
www.uzn-nederland.nl
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Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

A LT I J D
B I J

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

dankbetuiging

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07
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Home Holiday rental service zoekt per direct een:

Zelfstandig werkende SCHOONMAAKSTER
Home Holiday rental service is een jong, enthousiast en groeiend bedrijf.
Via internet verhuren wij particuliere vakantiewoningen in Zandvoort.

SPOTLIGHTS
Hoera!!! Monique Alblas ...
nu toch ook 40 jaar!

Jij bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van onze accommodaties.
•
Je bent zelfstandig, betrouwbaar en �lexibel
•
Je bent beschikbaar tussen 10-14u en in het weekend
•
Je vindt het schoonmaakvak leuk
Interesse?
Mail voor meer informatie naar Babette Last via info@homeholiday.nl

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Zaterdag 31 maart open

huis van 11:00 tot 15:00 uur

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

Knuffels van je Jeroemski-maatjes

Vitello tonato met gegrilde tonijn
of
Pastrami met een saus van rode pesto

❖
Kalfsentrecote met kreeftensaus
of
Zeeduivel met limoenboter

PER DIRECT TE HUUR of TE KOOP

❖
Tuincentrum
Bloeiende violen
groot -en kleinbloemig
Gevulde mandjes, schalen en plantenbakken
Bellis (Madeliefje)
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
2

Tarte tatin

Eerste- en tweede paasdag 11.00 uur

PAASEIEREN ZOEKEN

met onze doldwaze paashazen
Daarna om 12.00 uur
een paasbrunch € 17,50 p.p.
kinderen tot 12 jaar € 7,50

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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100 m2 sfeervol, licht, modern en ruimtelijk ingericht.
Pantry/keuken, 2 aparte spreekkamers, vergaderruimte.
Gescheiden dames- en herentoilet.
Moderne zonweringen per werkunit.

=A

Uitstekende uitvalsbasis naar Amsterdam, Haarlem en Schiphol.
Pand is tevens geschikt te maken als woon/werk unit
Gedeelde huur mogelijk

maart / april

Van staalplaat naar zeewaardig jacht
In drie en half jaar tijd in een loods een groot motorjacht

bouwen is niet iedereen gegeven. Deze prestatie leverde
Zandvoorter Hans Drommel, beter bekend als raadslid van

de VVD. Familie, vrienden en belangstellenden waren uit-

MAART

30 Friday Night Out - Lady lounge, met live artiesten.

genodigd om bij de doop van ‘Cornelia’ aanwezig te zijn.

Holland Casino, aanvang 21.00 uur
APRIL

1

Jazz in Zandvoort

- Gastoptreden van
Vincent Koning. Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

6

Jam sessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

7

Dansavond - Dansschool Rob Dolderman.
Theater De Krocht, aanvang 20.30 uur

7-9 Paasraces - Circuit Park Zandvoort
9

Muziekpaviljoen

- Sgt. Wilson’s Army Show & Kelly’s
Heroes Army Vehicles. Raadhuisplein, 12.30-16.00 uur

15 Classic concerts - Koorconcert met de Classsic
frogs. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

vervolg - pagina 1 - Geen bouwstop LDC
uitspraak van de Raad van
State over het verzoek tot
een voorlopige voorziening
voor het Bestemmingsplan
LDC. Het verzoek is afge
wezen, wat betekent dat
de schorsing van het be
stemmingsplan is opge
heven en dat het bestem
mingsplan dus in werking
is getreden. AM kan nu de
'bouwvergunning' (offici
eel Omgevingsvergunning)

voor het bouwplan ‘Land
van Driehuizen’ aanvragen
bij de gemeente. Naar ver
wachting kan dan na de
bouwvak worden gestart
met het bouwen", aldus
projectwethouder Andor
Sandbergen. Ondertussen
heeft AM inderdaad een
Omgevingsvergunning aan
gevraagd, zoals uit de ge
meentelijke advertentie op
pagina 28 blijkt.

Een trotse Hans Drommel (met pet)

Tekst en foto's Nel Kerkman

Letterlijk en ﬁguurlijk stond
Hans Drommel afgelopen
zaterdag ‘in het zonnetje’ te
stralen. Hij verwelkomde een
ieder om bij de doop van zijn
jacht aanwezig te zijn. De
grote loods was eigenlijk te
klein geworden om ‘Cornelia’
te bezichtigen. Met een lad
der kon je het interieur bin
nen bekijken en dat zag er
tot in de puntjes verzorgd
uit. Alles glom en blonk je
tegemoet en alles was tot
in de kleinste details uitge
voerd. En dan te bedenken
dat slechts een persoon dit
gigantische jacht met twee

handen, veel geduld en pas
sie heeft gebouwd.

Meer bewegen

In de toespraak van zijn zoon
kwam naar voren dat een
arts Drommel had aange
raden dat hij moest blijven
bewegen. En wie Drommel
goed kent weet dat hij zo
een advies direct uitvoert.

De Cornelia staat gereed in de loods

vervolg - pagina 1 - Het centrum van Zandvoort straalde
achtige bewegingen op het
zeer doordringende ritme
dat de DJ van dienst liet ho
ren. Uiteindelijk werd Sem
uit Katwijk, een leerling van
presentator Remy van Loon,
door de beide juryleden als
winnaar uitgeroepen. De
eervolle tweede plaats was
voor Zandvoorter Ruben,
een danser van Studio 118
DepenDance.

Walvis gespot voor de kust
Afgelopen dinsdagochtend is een grijze walvis gespot

voor de kust van Zandvoort. Een wandelaar zag ter hoogte

van strandpaviljoen De Haven van Zandvoort iets aan de
horizon bewegen en dacht in eerste instantie dat het een
dolﬁjn was.

Toen hij het wilde melden
bij het strandpaviljoen,
zagen ook enkele mede
werkers van De Haven van
Zandvoort het dier. Via een
verrekijker werd toen ge
constateerd dat het om
een walvis ging. Er worden
wel vaker grote (wal)vis
sen gespot voor de kust en
vrijwel altijd gaat het om
een bruine vinvis. Het bij
zondere is dat het ditmaal

om een grijze walvis gaat,
ofwel een Eschrichtius ro
bustus. De laatste keer dat
er zo een walvis is gevonden
was in 1956, ter hoogte van
Callantsoog (NH). Er is mel
ding gedaan bij het meld
punt Walvisstrandingen.
Mocht u ook een walvis of
dolfijn aantreffen voor de
kust, bel dan direct met
S.O.S. Dolﬁjn in Harderwijk,
tel. 0665098576.

Maar eerst moest er een
loods gebouwd worden om
de boot te herbergen. Pas in
2008 kon de vrachtwagen
met staalplaten geleverd
worden om de droom van
Drommel te verwezenlijken.
En deze droom, ‘Cornelia’,
genoemd naar de vrouw
van Drommel, is de moeite
van het bezichtigen waard.
De eer om het jacht te dopen
was aan Corrie Drommel ge
gund. Met een flinke zwaai
ging de champagnefles naar
de boeg en, om in scheeps
termen te spreken: na ‘drie
keer is scheepsrecht’ spatte
de fles uiteen. Na een toost
op een goede vaart, speeches
van velen en een kapteinspet
als cadeau om aan te geven
wie de schipper is van dit
fantastische motorjacht, is
het wachten op een trailer
die ‘Cornelia’ echt te water
zal laten. Zinken zal ze be
slist niet, daarvoor staat han
dige Hans Drommel garant.
Behouden vaart Cornelia!

De winnaar in actie

Dance battle

In de namiddag waren
op het podium van het
Gasthuisplein de ﬁnaleron
den van de dance battle,
georganiseerd door Studio
118 DepenDance. Een dance
battle gaat uiteraard in
eerste instantie over wie
de beste is in bijvoorbeeld

breakdance, maar daaraan
gekoppeld is er respect voor
de tegenstanders die, als ze
verloren mochten hebben,
door de anderen worden ge
feliciteerd met hun presta
ties. ‘Knulletjes’ van slechts
drie turven hoog maakten
salto’s, handstand, vielen in
spagaat en maakten robot

De geel/blauwe ballonnen
overal in het centrum zorg
den mede voor een gezel
lige sfeer en de vele terras
sen werden derhalve tot ’s
avonds laat druk bezocht.
Al met al was deze dag
weer een prima presenta
tie van en promotie voor
Zandvoort.

column

Koffers

Reizen is één van mijn gro
te hobby's. ‘Mijn koffertje
staat altijd gepakt’, was en
is nog steeds mijn geliefde
uitspraak. Het reizen naar
Spanje is dus ook nooit een
straf! Liefst gaan we met de
auto. Echtgenoots hobby is
autorijden. Ook leuk meege
nomen is als je een vast adres
in Spanje hebt. Hij rijdt met
plezier uren achter elkaar,
zonder blikken of blozen.
Reizen per vliegtuig is ook
een optie en eigenlijk ook
goedkoper. Voor een prikje
boek je een reis naar Londen,
Wenen of Barcelona. Alicante
ligt wat lastiger. Benidorm zit
namelijk vol met overwinte
raars en ook zij vliegen op
Alicante.
Reizen dus. Boeken via in
ternet is niet zo ingewikkeld
meer. Alleen, er zitten wel wat
addertjes onder het gras. Je
mag per persoon maar 10 kg.
handbagage meenemen. Dat
lijkt veel maar is heel weinig.
En sommige baliemedewer
kers zijn erg streng. Voor de
bagage in het vliegtuig, de
ruimtebagage, moet je extra
betalen a raison van € 10 per
persoon. Vice versa is dat dus
€ 20 p.p. extra. Ooit dacht
ik slim te zijn en nam mijn
speciale handbagagekoffer
tje, van een gerenommeerd
merk, mee. Altijd goed, dacht
ik in mijn onschuld. Destijds
mocht je maar 5 kg., handba
gage mee nemen. “U weegt
7 kg. U heeft overgewicht”, zei
de baliejuf streng. Hals over
kop moest ik enkele boeken
uit het koffertje trekken.
“Het mag wel bij uw man
in de tas. Hij heeft onderge
wicht.”“Maar samen hebben
we toch 10 kg?”, sputterde
ik tegen. Geen 'praten als
Brugman' mogelijk! Ik moest
de boeken overhevelen naar
de tas van echtgenoot. Later
bleek mijn schattige kof
fertje léég al 4 kg. te
wegen. Hoog tijd om
een ereader te kopen.
Hoewel. Er gaat toch
niks boven een lekker
boek op strand of in
bed!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

10 MAART - 23 MAART 2012
Geboren:

Francis, dochter van: Schaeffer, Remco en: Klein, Laura.
Phi Lou, dochter van: Prophitius, Hartger en: Weebers,
Bernarda.
Nout, zoon van: Beekhuijs, Sebastiaan en: Busbroek, Wendy.

Het Rotary VIP-team heeft genoten van Zandvoort,
zijn inwoners en het mooie weer.
Dankzij de volgende sponsors hebben we extra
veel kunnen ophalen voor onze goede doelen:

Ondertrouwd:

de Vries, Kuno Antal en: van Lierop, Pascale.

AG architecten, Biotronik,
Bleekemolen's Race Planet, Fam. Blom,
Center Parcs, Geotech, KPMG Meijburg, Maxiva,
Response Network, SPS, Unilever, WE Fashion

Overleden:

Koper, Engel, oud 76 jaar.
Karst geb. Zuiderweg, Henderika Maria, oud 79 jaar.
van Dam geb. Hoogeduin, Gerarda Cornelia, oud 87 jaar.

kerkdiensten -

Sopro, de Lamstrael en Laurel & Hardy bedankt
voor de gezellige afterparty!
Waves, Beach & Health Center bedankt
voor de massages!

a.s. zondag

Palm zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A.H. Funcke uit Bunnik
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 Echtpaar Souisavan Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huisaanhuis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort

Gianni, bedankt voor het geven van het startschot!
Le Champion, de organisatie was voor
de 5e keer perfect!

10
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Dreams&
&Daytime
Daytime

De nieuwste collectie van
Mathilde M. uit Frankrijk is binnen!
De mooiste geurstenen, gastendoekjes, geurzeepjes
=?
en nog veel meer!

DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS
KLEURIGER EN FLEURIGER DAN OOIT!!!!!
JURKJES, T-SHIRTS, BROEKEN ENZ.
PAASAANBIEDING!!!!
DEZE WEEK 10% KORTING OP ALLE LINGERIE !!!!

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: Maandag van 12:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

TOT GAUW!
Grote Krocht 20B - Zandvoort - 023-5715697

2
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Tel 023  57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00  17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den BrandKinderdijk
Tel. 06  434 297 83 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

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

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06  144 826 85 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023  57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06  113 914 78 • www.zvoverspreiders.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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Bij ons bent u aan het
juiste adres voor al uw

Thee boutique met meer dan 60 soorten thee

Bij Brasserie Noen kun je lekker,
natuurlijk en gezond eten

100% biologisch

=W

SCHOENREPARATIES

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Koffie en thee | Broodjes
Vlees | Vis | Dranken

U kunt bij ons terecht voor ontbijt,
lunch en diner
Leuke vegetarische kaart aanwezig
Wij zijn van maandag t/m zondag
geopend van 09:00 tot .........
Haltestraat 6 - Zandvoort

EERSTE EN TWEEDE PAASDAG
3
GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Feestelijke bevestigingsdienst nieuwe
predikant Protestantse gemeente
Ten overstaan van een volle dorpskerk werd afgelopen

zondagmiddag ds. dr. T.G. van der Linden verbonden aan
de Protestantse gemeente te Zandvoort. Zijn intrede werd
bevestigd door ds. D.C. Nicolai met medewerking van het
Protestantse koor en het zangtrio Sixpack.

Dominees Nicolai (l.) en Van der Linden

Tekst en foto Nel Kerkman

Na de vacature die ontstaan
was bij het vertrek van ds. mr.
J.W. Verwijs per mei 2011 als
predikant in Zandvoort, is er
door de beroepingscommis
sie hard gewerkt om de ont
stane leegte van het leider
schap te vullen. Ondanks dat
er nog andere ‘kapers op de
kust’ waren besloot Van der
Linden toch voor Zandvoort
te kiezen. Dit tot grote blijd
schap en dankbaarheid van
de gemeente, want men had
al in eerdere kerkdiensten
en bij begrafenissen kennis
kunnen maken met de open

heid en het enthousiasme
van Teunard van der Linden.
Omkijken naar elkaar
De oude kerk kwam mede
door het zonlicht en de fraaie
bloemstukken in de kleuren
rood, blauw en geel, verzorgd
door de groep Liturgisch
bloemschikken, goed tot
zijn recht. Te midden van
zijn moeder (door ziekte was
zijn vader afwezig), broers
en zusters en andere fami
lieleden, genodigden en be
langstellenden kreeg Van der
Linden na beantwoording
van de bevestigingsvragen
en het ‘Ja’ van de Gemeente,

van zijn collega Nicolai een
rode stola aangereikt. Na
de toepasselijke evangelie
lezing Lucas 5: 111 over de
wonderbare visvangst waar
de nieuwe dominee later
dieper op in ging, volgde
een declamatie van Yvonne
Bijster. Een slotsamenzang
daarna bracht de dienst van
bevestiging ten einde.
Voordat de receptie kon aan
vangen waren er nog enkele
korte toespraken. Onder an
dere van preses van de ker
kenraad H. Bosman, die hoge
verwachtingen heeft van de
nieuwe predikant. Nadien
spraken ook predikant me
vrouw Nak, consulent van
de kerkenraad, en de heer D.
van Arkel van de regionale
Classis lovende woorden
over Van der Linden.
Wethouder Andor Sand
bergen verwelkomde Van der
Linden namens de gemeente
Zandvoort en gaf als aan
denken, en om de badplaats
nog beter te leren kennen,
het straatnamenboek van
Zandvoort cadeau. Na het
ofﬁciële gedeelte ontstond
er een lange rij van aanwe
zigen die de predikant, zijn
vrouw en twee kinderen de
hand wilden schudden.

ZANDVOORT SCHOON!?

en het aanbieden van grof huishoudelijk afval…
Vanaf 1 april worden de spelregels rondom het ophalen van grof huishoudelijk afval
strenger dan voorheen toegepast. De komende 4 weken wordt elk huishouden hierover
per brief geïnformeerd. Zie ook de advertentie op pagina 15 van deze krant.
Afval zomaar verbranden is zonde van het geld en is verspilling van kostbare grondstoffen. Reden genoeg om kritisch om te gaan met onze afvalstoffen. De gemeente
Zandvoort heeft de spelregels voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval beschreven in de Afvalstoffenverordening. Het komt er op neer dat er alles aan gedaan
wordt om afvalstoffen die als grondstof dienen voor nieuwe goederen of gevaar opleveren voor het milieu, apart te houden van de rest. Wat uiteindelijk overblijft is klein
huishoudelijk afval, dat wordt aangeboden in een rolemmer of een
huisvuilzak en wordt afgevoerd naar de vuilverbranding, ofwel is
het grof huishoudelijk afval dat apart aan huis wordt opgehaald
en via nascheiding verder verwerkt wordt.
Gemeente Zandvoort

Zie voor meer info:
www. zandvoort.nl/loket/afval en milieu/ digitaal loket afval en milieu

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

Parkeerkruizen

Vorige week plaatsten wij
in deze rubriek een foto van
een auto die geparkeerd
stond op een wit kruis in de
Kamerlingh Onnesstraat.
De eigenaar van de auto re
ageerde meteen, want vol
gens hem mag hij daar wel
degelijk parkeren. Navraag
bij de gemeente gaf ophel
dering: Er geldt op die plek
sinds kort een parkeerver
bod, uitgezonderd 2 parkeer
vakken. Om deze vakken op
het juiste formaat op het
wegdek te spuiten, werd
tijdelijk een kruis gemaakt.
Beetje verwarrend allemaal,
maar hopelijk is het nu voor
iedereen duidelijk.

Gratis compost

Gemeente Zandvoort en het
afvalverwerkingsbedrijf De
Meerlanden hebben afgelo
pen zaterdag circa 2800 zak
ken compost uitgedeeld aan
inwoners van Zandvoort. Met
deze jaarlijkse actie willen zij
de inwoners belonen voor het
scheiden van gft en groen
afval. Het goed scheiden van
groente, fruit, tuin en groen
afval resulteert in twee be
langrijke zaken: het is goed
voor het milieu en voor de
tuin! Het afvalverwerkings
bedrijf De Meerlanden ver
werkt na inzameling het afval
tot compost, dat goed is voor
gebruik in de tuin. Wethouder
Andor Sandbergen hielp za
terdag met het uitdelen van
zakken aan de vele bewoners
die gebruik maakten van het
aanbod.

Dementie op jonge
leeftijd

Op 4 april is weer een
Alzheimer Café met als
thema: Dementie is altijd
beschouwd als een ouder
domsziekte. Dat is maar
ten dele waar. Ook op jonge
leeftijd komt dementie voor.
Wel zijn het vaak bijzondere
vormen van dementie. Ook
de problematiek met werk
en jonge kinderen is anders
dan bij ouderen. De avond
begint om 19.30 uur tot 21.30
uur en wordt georganiseerd
door OOK Zandvoort, steun
punt voor heel Zandvoort,
Flemingstraat 55. Informatie
over Belbus en vrijwilligers:
Hulpdienst ‘Pluspunt’, tel.
5717373.

Paasgroet

In samenwerking met de Riki
Stichting, Nicolaasschool en
het Huis in de Duinen bren
gen de scholieren van groep
8 van de Nicolaasschool
paaspakketjes rond. Daarna
gaan de scholieren samen
met de bewoners van de
afdeling de Branding en
drie kunstenaars waaron
der Mona Meijer, drie grote
schilderijen maken. Het doel
van deze jaarlijkse actie is
om jong en oud dichter bij
elkaar te brengen en ande
ren op te roepen om ook iets
voor ouderen in zijn of haar
omgeving te doen.

Gezocht

De één is met Pasen bezig
en de ander denkt al aan
de Kerstmis. Deze persoon
is Trix KoperBrugman, zij
maakt voor de kerstmarkt
van de Protestantse kerk
altijd mooie kerststukjes
waarvan de opbrengst voor
de nieuwe toilettengroep is
bestemd. Om de kerststuk
jes te maken is zij op zoek
naar glazen, bakjes of kleine
mandjes. Bent u in bezit van
deze kerstartikelen en wilt u
er vanaf, dan kunt u haar bel
len op 0235716017.

Lenteplein

Op de ruime Brink van
Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan 165 is er
een lenteplein waar je heel
veel kunt doen, zien, luis
teren, proeven en aaien. Er
worden allerlei creatieve
workshops aangeboden
door de dagbesteding De
Boog van Nieuw Unicum.
Tevens is chocoladehuis
Willemsen aanwezig met
een workshop. Om 13.00 uur
is er een modeshow met
XLkleding, geshowd door
bewoners. Er zijn verkoopta
fels met onder andere zelf
gemaakte kaarten, lentear
tikelen van ‘t Winkeltje, een
loterij en ‘haring van Floor’.
Om 14.00 uur is er bewegen
op muziek en je kan je laten
verwennen met handmas
sage of je laten opmaken.
Demonstraties schilderen
en borduren van cliënten
en de boerderij heeft mis
schien wel kleien konijntjes.
Er is teveel om op te noe
men dus ga op donderdag
29 maart tussen 13.00 uur
en 16.00 uur gezellig langs.

Restaurant Evi geopend

Afgelopen zondag i s restau
rant Evi ofﬁcieel geopend.
Het pand van het voorma
lige restaurant Hugoos,
aan de Zeestraat 36, heeft
een volledige metamorfose
ondergaan en is niet meer
te herkennen. Met een uit
gebreide receptie presen
teerde eigenaar John de
Kluijver zijn restaurant en
kregen de genodigden een
voorproefje van wat het te
bieden heeft. De Kluijver
heeft met chefkok Frank
Schipper een topchef aan
getrokken die het klappen
van de zweep kent. Schipper
heeft onder andere gewerkt
bij Fris in Haarlem en bij
het tweesterrenrestaurant
De Bokkedoorns aan de
Zeeweg. Zandvoort heeft
er een nieuw restaurant op
topniveau bij!
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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

30 van Zandvoort trippel succesvol
De 30 van Zandvoort, de door Le Champion georganiseerde
wandeltocht over dertig kilometer rondom Zandvoort, is

afgelopen zaterdag een groot succes geworden. Ten eerste
was het ideaal wandelweer, ten tweede waren er meer dan

750 inschrijvingen extra ten opzichte van vorig jaar en ten

derde was het deels veranderde parcours een groot succes.

Wethouder Sandbergen schiet de wandelaars weg

Dat laatste hield onder an
dere in dat het duingebied
van Nationaal Park Zuid
Kennemerland en landgoed
Duin en Kruidberg in de
route waren opgenomen.
Alle wandelaars waren daar
heel enthousiast over.
Beginpunt was het Circuit
Park Zandvoort, waar wet
houder Andor Sandbergen
om 08.00 uur het ofﬁciële
startschot gaf. De eerste 9
km over het strand werden
vorig jaar door de deelne
mers als zwaar ervaren.
Dit keer mocht ook de ver
harde boulevard richting
Bloemendaal aan Zee wor
den genomen alvorens men
het strand op moest. Bijna
de helft van de 3716 wande
laars prefereerden de harde
ondergrond boven het zand.

De eerste deelnemer, een
Engelse dame, ﬁnishte al om
12.30 uur in de Haltestraat.
Iedereen die de ﬁnish pas
seerde werd persoonlijk
verwelkomd door spea
ker Wietze Pothuis, die vijf
uur lang als een perfecte
spreekstalmeester optrad.
Opvallend was dat de wan
delaars overal uit het land
vandaan kwamen: van
Brabant tot de Veluwe, van
WestFriesland tot Zuid
Holland. En een groot aantal
van hen kwam met de trein.
Uit Zandvoort zelf deden
slechts 56 wandelaars mee.
Een teleurstellend aantal,
ondanks dat het er drie keer
zoveel als vorig jaar waren.
Een verbetering was ook dat
de slotkilometer dwars door
het dorp ging. Zo werden de

laatste zware kilometers ver
licht door live muziek, meele
vend publiek op de terrassen,
gezellig ogende winkels en
een prachtige roos namens
de winkeliersvereniging. Een
perfecte service was dat na
afloop van de dertig kilome
ter een gratis massage werd
aangeboden aan iedereen
die daar behoefte aan had.
In winkelcentrum Jupiter
was een prachtige salon in
gericht waar drie masseuses
hun handen vol hadden aan
de vermoeide ledematen van
uitgebluste wandelaars. De
meeste mannen en vrouwen
verkozen na hun prestatie
tocht echter een drankje en
hapje te nemen op een van
de vele (zonnige) terrassen
in het centrum. Uiteindelijk
kwamen de laatste wande
laars ruim na de sluitingstijd
van 17.00 uur moe maar vol
daan over de ﬁnish. Hoewel
ze officieel te laat binnen
waren, kregen ze toch hun
welverdiende medaille.
Zo was de tweede editie van
de 30 van Zandvoort een ge
slaagde dag voor alle wan
delaars. Al stond een oudere
wandelaar na afloop sip te
kijken, omdat hij zijn mo
bieltje na een plaspauze on
derweg ergens had laten lig
gen. Wandelend Zandvoort,
noteert u alvast in uw
agenda: de volgende 30 van
Zandvoort vindt plaats op
zaterdag 23 maart 2013. Nu
flink trainen zodat we de vol
gende keer veel meer dorps
genoten aan de start mogen
verwachten.
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Olympia’s Tour Zandvoort 2012
In de aanloop naar de Olympia’s Tour zal de Zandvoortse Courant in de komende weken aandacht besteden aan personen die veel met deze koers gemeen
hebben. Deze eerste week praat Klaas Koper ons bij
over zijn herinneringen aan de oudste etappekoers
door Nederland en de plannen voor dit jaar:

Klaas Koper als wielrenner in de jaren 50

“Zandvoort staat op 14 en
15 mei aanstaande gelukkig
weer eens in de belangstelling van de internationale
wielerwereld. Op maandag 14 mei wordt in ons
dorp de 3,6 km lange proloog gereden van de Royal
Smilde Olympia’s Tour, een
meerdaagse internationale
amateur wielerwedstrijd.
En op dinsdag 15 mei wordt
in Zandvoort het startsein
gegeven voor de 165 km
lange eerste etappe die in
Noordwijk zal eindigen.
“Begin vijftiger jaren begon de Amsterdamse
Sport Club Olympia met

het organiseren van deze
meerdaagse wedstrijd,
zij het dat het toentertijd nog de bescheiden ‘3
daagse Omloop van de Zes
Provinciën’ was. In deze periode was ik zelf nog een
bescheiden wedstrijdfietser
en lid van HSV de Kampioen
uit Haarlem. In 1954 werd ik
uitgenodigd voor deelname
aan de Omloop, maar zoals
mij dat wel vaker in mijn wielerloopbaan overkwam, was
ik in de eerste etappe betrokken bij een valpartij en
in de tweede etappe was ik
één van de veertig renners
die lek reden. Schrale troost,
beide keren was ik in gezel-

schap van toen regerend
Nederlands wegkampioen
Wies van Dongen, die hetzelfde overkwam. Nu 58
jaar later ben ik nog steeds
betrokken bij Olympia, ik
fiets nog regelmatig bij de
Toeristenclub en ben zo
af en toe ook nog behulpzaam bij de Rennersclub.
"Dit jaar werd ik verzocht
om medewerking te verlenen bij het organiseren van
het randgebeuren tijdens de
proloog op 14 mei. Samen
met Hilly Jansen, Leo
Miezenbeek, Mark Rasch
(Versteege Wielersport)
en Martijn Wijsman
(Fietswereld, Tolweg) zijn
wij een programma aan het
opzetten voor zondag 13 en
maandag 14 mei. Zondag zal
het centrum van Zandvoort
in het teken staan van de
promotie voor de proloog,
terwijl er ook nog gekeken
wordt naar het aantrekken
van een aantal zogenaamde
‘funfietsen’ waarmee jong
en oud zich in de afgesloten
Haltestraat kan vermaken.
Op maandag zullen er diverse activiteiten rond het
parcours in het centrum
plaatsvinden, zoals spinning bij Chin Chin en een
fietscross parcours in de
Swaluëstraat, terwijl direct
na afloop van de proloog
een dikke banden race
voor de jeugd zal worden
georganiseerd. Wij hopen u
allen langs het Parcours te
ontmoeten!

Zaterdag weer Open Huizen Dag
Komende zaterdag is het voor de Zandvoortse makelaars
weer Open Huizen Dag. Tijdens deze dag kunt u op diverse
locaties huizen bezichtigen zonder een afspraak te maken.
Traditioneel worden er veel huizen verkocht op of naar
aanleiding van de Open Huizen Dag.

De wandelaars werden in het dorp ontvangen met rode rozen

Zandvoort kent al vele ja
ren het gemak van de Open
Huizen Dag en met steeds
weer terugkerend succes.
Veelal worden panden aan
de man gebracht die aan

de aandacht van potentiele
kopers zijn ontsnapt. Ook nu
weer willen de Zandvoortse
makelaars u attenderen
op diverse panden die zij
in de aanbieding hebben.

In de Zandvoortse Courant
van deze week vindt u een
groot aantal daarvan in de
advertenties van de make
laarskantoren Cense & Van
Lingen, EigenWijs Makelaars,
Greeven Makelaardij en van
ontwikkelaar Vof Cocarde.
Tevens zal het ﬁliaal van de
ABN AMRObank aan het
Raadhuisplein geopend zijn
voor het geven van advies
over hypotheek en verzeke
ringen.
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Bekroonde

Boerenkaas

Het lekkerste uit 2011 nu op zijn best!
De Bekroonde

BOERENKAAS
SJAAK MULDER
Geweldig lekker,
rijp en vol belegen!

Laagje na laagje;
de lekkerste!

DUETTO MAURI
Mascarpone
met Gorgonzola

500 gram
nu voor maar

95

5.

100 gram
nu voor maar

De Bekroonde

BOERENKAAS
PIET BLOKLAND

Proef de zomer van 2011!

Lekker
compleet gevulde

98
1.

PAAS PLANK
Met 4 soorten
Franse Kaas + Toast

500 gram
nu voor maar

95

Appelation
D’origine Protegee

MORBIER
CRU A.O.C.

6.

Heerlijke dessertkaas
met kenmerkend streepje

Nu per stuk
voor maar

Dartel frisse

95

8.

BOTER
LAMMETJES
Naar authentiek model

100 gram
nu voor maar

98
1.
2 lammetjes
op stal voor

98
2.

Ontwaakt, ontwaakt,

nu komt de lieve lente met

de lekkerste boerenkaas
wij hebben er lang genoeg

op gewacht…

Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal
Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorsistraat 11, Haarlem

Meer winkels in:
Amsterdam, Alkmaar,
Den Helder, Heiloo, Bergen,
Noordwijk en Naaldwijk!

www.kaashuistromp.nl
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Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 21-03

Snelle raadsvergadering
De raadsvergaderingen Debat en Besluitvorming waren
vorige week woensdag binnen de kortste keren in kannen
en kruiken. Alleen over het agendapunt dat over de reparatie van bestemmingsplan Middenboulevard ging, kwam
nog een tweetal vragen.
Het Plan van Aanpak be
stemmingsplan Centrum
en de aanpassing van de
bouwverordening waren
dermate goed voorbereid
in de raadsvergadering
Informatie, dat er alleen
over gestemd hoefde te
worden. Uiteindelijk gin
gen de raadsleden bijna
unaniem akkoord met de

voorgestelde besluiten.
Bij het onderwerp Midden
boulevard wilden een paar
raadsleden weten hoe de
relatie was van het traject
van de bestemmingsplan
wijziging met het subsi
dietraject voor het gebied
‘StationMiddenboulevard’.
Wethouder Belinda Görans

son gaf aan dat zo een ver
band er niet was en dat was
voldoende om het onder
werp naar de vergadering
besluitvorming over te he
velen. In die vergadering,
en bij dit onderwerp, viel
de enige tegenstem van
de avond op te tekenen:
GBZraadslid Astrid van der
Veld kon zich niet verenigen
met het voorstel en stem
de tegen. Veertig minuten
na aanvang kon voorzitter
burgemeester Niek Meijer
afhameren. Wellicht de
snelste raadsvergadering
in jaren.

Wat te doen met de ‘Blauwe Tram’
De CDA-fractie in de gemeenteraad wil dat het college

€ 40.000 vrijmaakt om de ‘Blauwe Tram’, het multifunctionele gedeelte van het Louis Davids Carré, beter geschikt te

maken voor de diverse verenigingen van Zandvoort. Fractievoorzitter Gijs de Roode maakt zich ernstig zorgen over het

feit dat een heleboel gebruikers van het vroegere Gemeen-

schapshuis nu elders zijn gehuisvest, terwijl het de bedoeling was dat ze gebruik zouden gaan maken van het LDC.

het onderbrengen van deze
gebruiker en bij de keuze
voor de toekomst van het
Gemeenschapshuis zwaar
mee te laten wegen of de
gebruikers elders naar tevre
denheid onderdak hebben
kunnen vinden. Ook tijdens
de begrotingsvergadering
van 6 en 7 november 2007
heeft de fractie zich nog
maals hierover uitgesproken”,
schrijft hij aan het college.

Gunstig belastingklimaat in Zandvoort
Onlangs hebben Zandvoorters de acceptgirokaart binnen-

gekregen voor de lokale belastingen en velen schrokken

ervan. Toch valt het in Zandvoort, ten opzichte van de ons
omringende gemeenten, nog erg mee. De tarieven voor

de meeste diensten en vergunningen zijn in de gemeente
Zandvoort de laagste in de hele regio.
Zandvoort is weliswaar niet
in alles het goedkoopst,
maar per saldo is men veel
goedkoper uit in onze ge
meente dan in Haarlem,
Bloemendaal, Heemstede
of Haarlemmerliede. We
namen de proef op de
som en hebben een aantal
vergelijkingen gemaakt.
Zo is bijvoorbeeld de
Afvalstoffenheffing voor
een eenpersoons huishou
den in Zandvoort maar
liefst € 92 goedkoper dan
in Heemstede. Voor een
huishouden met meer
dere personen betaalt u
hier € 265,80 en de duur
ste hierin is de gemeente

Haarlemmerliede waar
een gezin € 314 op jaarba
sis kwijt is. Ook voor wat
de hondenbelasting be
treft kunt u het beste in
Zandvoort wonen. Hier be
taalt u € 75 voor de eerste
hond, in Bloemendaal (de
duurste gemeente) is dat
€ 87,14. Een rijbewijs kost
in Zandvoort € 42,90, in
Bloemendaal € 45 (de duur
ste) en in Haarlemmerliede
slechts € 34 (de goedkoop
ste).

OZB

D e O n ro e re n d e Za a k
Belasting (OZB) op wo
ningen in de prijsklasse

Yoga voor en met kinderen
Peuters ontdekken de wereld heel actief en beweeglijk.
Maar naast de vele inspanningen en prikkels hebben ze
ook ontspanning en rust nodig. Inspanning en ontspanning horen elkaar af te wisselen, dat brengt een peuter in
balans. Peuteryoga is daarvoor heel geschikt.

Herschikking ruimtes

De bovenzaal in het gebouw de Blauwe Tram

Volgens De Roode heeft zijn
fractie in de aanloop naar de
bouw van de ‘Blauwe Tram’
op meerdere momenten
vragen gesteld over de inde
ling en het gebruik van de
nieuwe locatie. Nu, na ver
ontrustende vragen vanuit
het Zandvoortse verenigings
leven, vraagt de christende
mocraat opnieuw aandacht
voor het probleem.
“In de raadsvergadering 12
december 2006, heeft het
CDA een motie ingediend,
deze is aangenomen door
de gemeenteraad, die luid
de als volgt: overwegende
dat in de brede school een
aantal uiteenlopende func

ties en activiteiten worden
gepland, die nu nog in het
Gemeenschapshuis onder
dak vinden en er nog onvol
doende is aangetoond dat
deze alle in combinatie met
de schoolfunctie kunnen
functioneren in de beschik
bare ruimten, inclusief de
gelegenheid voor de sociale
contacten, die daarbij ho
ren, roepen wij het college
op ook de beoogde gebrui
kers van de ruimten in de
brede school, die nu in het
Gemeenschapshuis onder
dak vinden, te betrekken bij
de keuzes voor inrichting
en gebruik en te bekijken of
het gebruik van De Krocht
nog een rol kan spelen bij

Sinds de oplevering heeft
het CDA in 2011 op meerdere
momenten aandacht ge
vraagd voor dit onderwerp
en haar zorg hierover geuit.
Geen van de toezeggingen
die gedaan zijn door het col
lege, zijn anno maart 2012
uitgevoerd. De Roode wil nu
dat het college in actie komt
en wil daar € 40.000 voor
uittrekken. “Wellicht moet
er een herschikking van de
gebruikersruimtes komen. Er
moet gekeken worden naar
de zaal op de eerste etage, de
bibliotheek, de andere ruim
tes en de horecagelegen
heid”, aldus De Roode, die de
realisatie van het plan voor
het zomerreces van dit jaar
rond wil hebben. Ook wil hij
dat de verenigingen die ge
bruik (moeten) maken van de
‘Blauwe Tram’ hierbij worden
geraadpleegd.

€ 300.000 is in Zandvoort
het laagst. Onze gemeente
hanteert een tarief van
0,08223%. De duurst ge
meente voor OZB in die
klasse is Haarlemmerliede
(0,104%), op de voet gevolgd
door Haarlem (0,10185%).
Als we naar de bedragen kij
ken is Zandvoort nog steeds
het goedkoopst. Het bedrag
dat gemiddeld hier betaald
moet worden aan OZB
ligt in 2012 op € 246,69 (+
€ 14,94 ten opzichte van
2011). De duurste OZB
gemeente is Haarlemmer
liede waar dit bedrag op
loopt tot € 312, een verschil
van maar liefst € 65,31.
Ook in het segment van
woningen in de prijsklasse
€ 500.000 is Zandvoort de
goedkoopste: gemiddeld
€ 411,25 voor 2012. De duurste
gemeente in deze prijsklasse
is opnieuw Haarlemmerliede
met € 520.

Yoga is goed voor de balans van kinderen

Peuteryoga zorgt ervoor
dat peuters meer in contact
komen met hun innerlijke
wereld. Dat maakt ze beter
bestand tegen de soms in
gewikkelde buitenwereld.
De lessen worden gegeven

aan de hand van een thema.
Tijdens de les maken de kin
deren op een speelse manier
yogahoudingen en andere
lichaamshoudingen, gebrui
ken hun zintuigen en spelen
met hun adem.

Ouderkindyoga is op een
speelse manier samen
met je kind yoga doen. Je
hebt even alle aandacht
voor elkaar en kunt elkaar
weer op een andere manier
ontdekken. Dat kan heel
verrassend zijn! Ouder en
kind beleven samen een
yogaavontuur aan de hand
van een thema met yoga
oefeningen, elkaar spe
lenderwijs maar liefdevol
masseren, samenspel en
creativiteit en uiteindelijk
samen ontspannen en de
stilte ervaren. Zo kan het
kind de veiligheid van en
het contact met de ouder
extra ervaren en zijn/haar
zelfvertrouwen stimuleren.
Ouderkindyoga wordt van
9 mei t/m 4 juli in 8 lessen
gegeven door Tessa van
Verseveld in Pluspunt. Na
afloop van de les is er gele
genheid tot samen thee en
dixsap/roosvicee drinken.
Voor meer informatie of
inschrijfformulieren: www.
pluspuntzandvoort.nl of tel.
5740330.
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Vind ons op

50

Ze

zijn er weer!

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

( vanwege het enorme succes
waren we even uitverkocht )
Geopend:

www.dezeemeermin.com

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
Email: aacken@kpnmail.nl

=T

rten
Haring-strippenkaa

iedere dag
van 11.00 tot 19.00 uur

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

42

=Z

Glasschade
33

OPEN HUIS ?
NEE !
MAAR KIJK EENS OP:

=W

WWW.MOOIHUISINZANDVOORT.NL

Residence Pandora

OPEN HUIS ZATERDAG 31 MAART 2012 TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR

OPEN HUIS ZATERDAG 31 MAART 2012

TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR
Bezoekadres: Haltestraat 15 2042 LJ ZANDVOORT

UNIEKE AANBIEDING OP 31 MAART 2012
Bij aankoop van deze appartementen biedt de verkoper u:

Complete keuken naar keuze. Luxe sanitair in badkamer- en toiletten.
Eikenhouten vloer en/of vloerbedekking in gehele appartement,
alle schilder- en sauswerk en verlichtingsarmaturen
met een totale waarde van € 50.000,-!!!
Een parkeerplaats in parkeerkelder ter waarde van € 30.000,U huidige woning nog verkopen?

De verkoper betaalt de overbruggingshypotheekrente
tot een bedrag van max. € 25.000,Of u kiest voor € 25.000,- contant om bijvoorbeeld uw nieuwe appartement in te richten!

NOG 2 TE KOOP !
CENTRUM ZANDVOORT HALTESTRAAT 15

appartement 15 E 94 m²
2de verdieping
Nu vanafprijs € 305.000,- V.O.N.

- 2 of 3 slaapkamers.
- Bruto oppervlakte 114 m² tot 149 m²
- Balkon 12 m².
- Oplevering mei 2012

Oude vraagprijs € 383.000,- V.O.N.

- Koopsommen vanaf € 395.000,- v.o.n. -

appartement 15 D 61 m²
2de verdieping
Nu vanafprijs € 190.000,- V.O.N.

Bij open huis 31 maart is ook een
erkend hypotheekadviseur aanwezig

Oude vraagprijs € 235.000,- V.O.N.

NOG 5 LUXE APPARTEMENTEN
Centrum Zandvoort Poststraat 11

Nationale Hypotheek Garantie mogelijk .
Starterlening gemeente Zandvoort mogelijk .
Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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Met onrustige nacht weekend uit
Na een zeer positief verlopen weekend werd het in de
nacht van zondag op maandag toch nog ongezellig. Een
tweetal incidenten zorgde ervoor dat de hulpdiensten in
actie moesten komen.

Allereerst kwam er rond
03.20 uur een melding
binnen dat er een vrouw
mishandeld zou worden/
zijn aan de Burg. Engel
bertstraat, ter hoogte van
Holland Casino Zandvoort.
De 22-jarige vrouw was
niet aanspreekbaar toen de
hulpdiensten arriveerden.
Zelfs een traumahelikopter
kwam terplaatse om hulp te
verlenen, waarna de vrouw
per ambulance naar een zie
kenhuis werd overgebracht.

Bij het slachtoffer stonden
drie mannen van 22, 24 en
27 jaar. Zij zijn aangehou
den en hun betrokkenheid
wordt onderzocht. Zowel de
vrouw als de drie mannen
bleken geen vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland
te hebben. Mensen die mo
gelijk iets gezien of gehoord
hebben van de mishandeling
worden verzocht contact op
te nemen met de politie in
Zandvoort via telefoonnum
mer 0900-8844.

Top Thuiszorg

Even later werd er in de
zelfde nacht rond 03.50
uur een 16-jarige hotelgast
door politieagenten aange
houden aan de Hogeweg.
Bij de meldkamer was even
daarvoor een melding bin
nengekomen dat er een
onenigheid zou zijn tussen
hotelgasten die onder in
vloed van alcohol zouden
verkeren. Toen de hotelgas
ten werden verzocht om de
kamer te verlaten, weigerde
de 16-jarige jongen mee te
werken. Nadat hij probeerde
een agent te trappen is hij
afgevoerd naar een politie
bureau waar hij is ingeslo
ten.

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.

door Erna Meijer

Het is inmiddels al weer drie jaar geleden dat wij aandacht hebben besteed aan dit
kleinschalige thuiszorgbedrijf, dat sinds 2003 in Zandvoort is gevestigd. Eigenaresse
Annemarie Hijner, gediplomeerd verpleegkundige, wordt sinds oktober vorig jaar
geassisteerd door Anoek van Straten (24), HBO-Verpleegkundige en al sinds haar 17e

Invalideparkeerplaatsen

werkzaam in de zorg.

Geachte redactie,

“Wij hebben een ruim pak
ket aan zorg aan te bieden,
dat kan variëren van 1 uur
per week tot 24 uurszorg. Bij
het ondersteunen, begelei
den of overnemen van hulp
in de dagelijkse zorg, zoals
wassen, aankleden, eten en
drinken leggen wij veel van
ons zelf in het werk en zijn
wij door onze persoonlijke
aandacht zeer betrokken
bij de cliënten. Wij zoeken
steeds passende zorg voor
hen en wij werken met on
geveer 15 gediplomeerde,
gespecialiseerde en gemo
tiveerde verpleegkundigen,
verzorgenden en huishou
delijke medewerkers (allen
hebben een bewijs van goed
gedrag), die regelmatig een
(bij)scholingsprogramma
volgen. Elke cliënt heeft
een eigen vast team en als
er een nieuwe medewerker
wordt toegevoegd, wordt
deze bij het eerste bezoek
begeleid. Mocht het op een
of andere manier niet klik
ken, dan zorgen wij voor ver
vanging”, vertelt Anoek met
veel passie in haar stem.

N.a.v. uw artikel over het invalideparkeerplaatsenbeleid in onze gemeente het volgende:
Zoals het er nu uitziet wordt zonder enig begrip, respectloos omgegaan met invaliden door de nieuwe
regel dat ook de invalide maar een kaartje moet kopen. Het gaat ons, invaliden, niet om geld maar om
de extra fysieke belasting waar geen enkele rekening mee wordt gehouden. Het aangevoerde argument
dat niet duidelijk is wie er legaal een invalideparkeerkaart (IPV) bezit is ronduit lachwekkend, op de kaart
staat een legitimatie met foto.
Allereerst moet er een aanvraag ingediend worden bij de gemeente, leges betaald van € 67,50, daarna
een medische keuring en dan beslist de gemeente Zandvoort of de IPV wordt toegekend en dan blijkt de
administratie niet op orde. Het blijkt dat het de gemeente Zandvoort om de ´kwartjes´ gaat, het idee is
nu, na klachten, zelfs dat de parkeermeters maar verplaatst moeten gaan worden (kosten?), dichter
bij de invalide parkeerplaatsen, want betalen zullen ze!
Tegelijkertijd wordt gesteld dat het ongeoorloofd parkeren op een invalidenplaats, niet meer door de
politie zal worden behandeld! Daarmee wordt het illegaal parkeren aldaar gewoon aangemoedigd. Vanuit
het feit dat juist dit jaar de bekeuring voor het zonder vergunning parkeren op een invalideplaats wettelijk van € 180 naar € 340 is verhoogd, mag blijken dat de overheid het invalidenparkeerprobleem
wél serieus neemt. Eén bon per dag daarvoor uitschrijven, iedere IPV-houder weet hoe vaak de plaatsen
ongeoorloofd bezet zijn, en de parkeerkwartjes zijn ruimschoots binnen! In menige gemeente is het
overal toegestaan gratis te parkeren voor invaliden.
Invalide zijn is geen hobby of luxeprobleem! De auto is vaak nog de enige manier om zelfstandig te kunnen
blijven functioneren. Van belang is dat men zo dicht mogelijk daar kan parkeren waar de boodschappen
moeten worden gedaan. Er zijn dagen dat mijn handicap me belet om er op uit te kúnnen gaan, met dit
soort botte maatregelen zullen dat weer minder dagen worden.
Namens vele lotgenoten,
N. Driessen
Beste Zandvoorters,
Er zijn een heleboel dingen die in Zandvoort verbeterd kunnen worden. Als je alles onder elkaar
zou zetten dan zou dat een flinke lijst worden. Maar één ding kan van die lijst afgehaald worden
en dat is het uiterlijk van het pand in de Haltestraat naast de Klikspaan. Wij vinden het hartstikke
goed dat dit beeldbepalende pand eindelijk voorzien is van een mooi verfje. Laten we hopen dat het
zo blijft.
Nina en Marc Versteege

Terminale zorg

Zij vervolgt: “Als ik nadenk
over wat wij als thuiszorg

bedrijf voor meerwaarde
kunnen bieden aan de
Zandvoortse inwoners,
maar ook die van Bentveld,
Overveen, Bloemendaal en
Haarlem, is het onze spe
cialisatie in de terminale
zorg. Mensen weten dat
vaak niet van ons, terwijl
wij ervoor kunnen zorgen
dat mensen thuis kunnen
blijven om daar te overlij
den. In hun eigen omgeving,
met familie en vrienden om
hen heen. Ik gun iedereen
zo een waardig einde in
hun vertrouwde omgeving
en vind het dan ook erg om
te horen dat echtparen na
50 jaar huwelijk uit elkaar
gehaald worden voor een
opname elders om daar te
sterven. Of een man met
kleine kinderen, die dan er
gens ver van huis is en niet,
zoals het moet, zijn laatste
dagen thuis kan besteden
met zijn gezin. Dit zal veel
mensen aanspreken, om
dat het de moeilijke situ
atie wat humaner maakt.
Aan de hand van goede
verpleegkundige zorg ma
ken wij deze eindfase vaak
dragelijker. Wij ronden het
overlijden ook af door het,
indien gewenst, zelf afleg

gen van de cliënt en samen
met de familie terug te blik
ken op deze periode.”

Goed rapport

Alle zorg wordt geleverd
op basis van een PGB (per
soonsgebonden budget),
wat mogelijk in de toe
komst door de plannen
van het ministerie anders
gaat worden. Daarom is
Top Thuiszorg druk bezig
om een AWBZ-instelling
te worden. Wat daarvoor
mede van belang zal zijn, is
het feit dat men vorig jaar
controle heeft gehad door
twee inspecteurs van het
ministerie, dit om de wild
groei aan kleine bedrijven
in goede banen te leiden,
en als eindoordeel te ho
ren kreeg dat Top Thuiszorg
voldoet aan alle wettelijke
eisen. Ook gaven enkele
Zandvoortse huisartsen Top
Thuiszorg een goed rapport.
Top Thuiszorg, IJsbrand de
Jongstraat 12, Zandvoort.
Telefoon 06-52022639 tus
sen 08.30 uur en 18.00 uur.
Ingeval van calamiteiten
24 uur per dag bereikbaar.
Meer informatie vindt u op
www.topthuiszorg.nl.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

5

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

Kom gezellig voorproeven =E
voor Pasen. Eiersalade met
truffel, onze heerlijke
beenham voor bij uw asperges.
Huisgemaakte ham-aspergesalade.
En onze specialiteit uit de keuken van Fleur:
Aspergesoep met verse asperges en hamreepjes.

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

Haltestraat 38, tel. 5715000

35
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Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345
zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd 1

2-9-2011 13:57:16

Residence Cocarde
Zandvoort – Hogeweg 34

OPEN HUIS ZATERDAG 31 MAART
VAN 12.00-1400 UUR
- Appartement A6 118 m², balkon
op zuid ca 10 m².
- Koopsom € 395.000 v.o.n.
- Privé parkeerplaats € 30.000 v.o.n.
- Oplevering reeds geschiedt.

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.
12
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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

C U L T U UR
Kleurige bankjes klaar en in gebruik
De vijf artistiek beschilderde banken zijn zaterdag 24
maart onder veel belangstelling onthuld door wethouder

Andor Sandbergen. In november 2011 verzocht de gemeente Zandvoort de inwoners mee te doen om Zandvoort nog

kleurrijker te maken en een ontwerp in te sturen voor vijf
witte houten bankjes aan de boulevard.

De kunstenaars Hilly, Donna, Mona, Marianne en Trudie

Tekst en foto Nel Kerkman

Zandvoort kleurrijker ma
ken was een wens van wet
houder Openbare Ruimte
Andor Sandbergen. Daarom
nodigde hij de kunstenaars
Marianne Rebel en Victor Bol
uit om zitting te nemen in

een jury. Er kwam een groot
aantal leuke inzendingen
binnen waaruit uiteindelijk
een keuze is gemaakt. De
winnende ontwerpen zijn
van Donna Corbani, Mona
MeierAdegeest, Hilly Jansen,
Trudie DüttingAbeelen.
S u z a n n e L a u w e n  va n

Sporen uit het verleden

‘Fauntastische bezoeken’
expositie bij kunstgalerie Artatra

Scheers moest helaas door
ziekte afhaken en Marianne
Rebel heeft haar taak overge
nomen. In een record tempo
werden de witte latten om
getoverd tot vrolijke bankjes.

Komende zaterdag opent de Zandvoortse kunstgalerie Ar-

Het smaakt naar meer

veau van het hedendaags realisme'.

Tijdens de onthulling wa
ren de bankjes, die tijde
lijk op het Raadhuisplein
staan, al direct bezet. Voor
de foto werd aan de bank
zitters vriendelijk verzocht
om even op te staan maar
terstond werden deze na
de sessie weer ingenomen.
De bankjes worden over een
maand of twee naar de bou
levard verplaatst. Er gaan nu
al stemmen op om nog meer
fleurige ontwerpen te laten
maken voor een volgende
serie. Misschien een idee
om de schoolkinderen van
de volgende Kinderkunstlijn
20122013 iets leuks te laten
maken, zoals jaren terug on
der leiding van Victor Bol ook
is gedaan? Er zijn banken ge
noeg in de aanbieding!
door Nel Kerkman

Gebrandschilderde raamhanger raadhuis
We gaan nog even door met bekende gebrandschilderde Zandvoortse afbeeldingen. Omdat er nu een fraaie postzegel van het raadhuis is willen we zeker niet
achterblijven met een gebrandschilderd exemplaar.

Toevallig ontmoette ik Ina Brugman en zij vertelde dat
haar man Paul tijdens zijn afscheid als raadslid van D66
een gebrandschilderde raamhanger had ontvangen met
daarop zijn naam en datums van deze periode. Kennelijk
is deze traditie niet meer ‘des tijds’ en krijgen vertrek
kende raadsleden tegenwoordig een ander geschenk. In
ieder geval is het een bijzondere raamhanger.

Raadhuis
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Toen Zandvoort in de 20e eeuw uitgroeide van
vissersdorp naar badplaats, werd al spoedig het
oude raadhuis in de Kerkstraat te klein om de
taken van verschillende diensten te kunnen huis
vesten. Eerst overwoog men nog om het oude
raadhuis te verbouwen en uit te breiden maar
dat heeft men gelukkig niet gedaan. Het heeft
veel voeten in de aarde gehad om het huidige
architectonisch gebouw op dit centrale punt te
laten bouwen. Op 25 september 2012 bestaat het raadhuis 100 jaar en er zal be
slist ook in deze krant veel aandacht aan besteed worden. Wie weet is er dan een
gebrandschilderde raamhanger voor het 100jarig jubileum te koop?

tatra een expositie met de dierenwereld als centraal thema. Er worden werken in de meest uiteenlopende kunsttechnieken en in diverse prijsklassen tentoongesteld. De
gemeenschappelijke noemer van de expositie is 'hoog ni-

Helemaal in het gegeven
van dit moment, zal er bij
Artatra een bijzondere ver
koopexpositie plaatsvinden
met werk van kunstenaars
die uitsluitend door Artatra
in Nederland getoond wor
den. De Belgische meester
schilder en realist Stefaan
Eyckmans, de Poolse realist
Andrezj Wawrzyniak (die
unieke beelden opgebouwd
heeft van gebruikte schroe
ven, bouten en moeren in
combinatie met frisdrank
blikjes), Alfredo Longo, de
bronzen beelden van de

wereldberoemde Helene
Jacubowitz en schilderijen
van de al even vermaarde
Nico Vrielink zijn te zien en
te koop. In totaal toont René
de Vreugd meer dan 30
kunstwerken in de meest
uiteenlopende disciplines
en prijsklassen.
Nieuw in de collectie van
Artatra is fotografie en
daarbij wordt gelijk uit
gepakt met werk van de
vermaarde reisfotograaf
Willem Overtoom teza
men met de nieuwste ont

dekking van Artatra: Nicole
Esvelt. Beide fotografen
pakken het moment en
zetten niets in scène. Pure
fotografie dus, hetgeen
ook de intentie is van De
Vreugd, die wars is van de
huidige trend in de fotogra
ﬁe: het wel in scène zetten.
Ook nieuw in de collectie
zijn tekeningen in potlood
op karton. Met uiterst ge
duld en precisie verwerkt
Maarten Wijnandts van
Resandt zijn fascinatie voor
mythen, sagen, mystiek en
sprookjes tot kunstwerken
waar je je ogen niet van af
kunt houden.
De tentoonstelling is te
zien op zaterdag 31 maart
en zondag 1 april tussen
12.00 en 17.00 uur in galerie
Artatra, Kostverlorenstraat
57 in Zandvoort.

Concert muziekschool New Wave
Muziekschool New Wave zal komende zaterdagavond,

en verschillende stijlen, diverse soorten muziek en samen-

waard. De lokale radiozender
ZFM besteedt ruimschoots
aandacht aan deze uitvoe
ringen”, vertelt Leo Sanders
van New Wave.

“Onze uitvoeringen staan
voor een groot deel in het
teken van samenspel, kleine
ensembles of bands die spe
ciaal voor deze gelegenhe
den worden geformeerd. De
lessen gaan dus verder dan

Later in het seizoen staan
er nog speciﬁeke concerten
op het programma. De ‘pop
bands’ van New Wave concer
teren op 14 mei en de einduit
voering is op 7 juli, allemaal
in theater De Krocht en altijd
beginnend om 19.00 uur.

31 maart, een concert verzorgen in theater De Krocht.
Het is een algemeen concert dus met allerlei instrumenten
stellingen.

het leren bespelen van een
instrument alleen, het leren
samen te musiceren maakt
deel uit van het leerprogram
ma. Uitvoeringen zijn mede
daarom verrassend en altijd
de moeite van het bezoeken

Gitarist Vincent Koning in De Krocht
Komende zondag, 1 april, vindt het achtste en voorlaatste

jazzconcert van dit seizoen plaats in de serie Jazz in Zandvoort. Te gast bij het Trio Johan Clement is de gitarist Vin-

cent Koning die tot een van de beste, misschien zelfs wel
de beste, van Nederland wordt gerekend.
Vincent Koning werd op 31
oktober 1971 geboren in Den
Helder en studeerde aan het
Koninklijk Conservatorium
in Den Haag, waar hij in
1997 cum laude afstudeerde,
en aan het conservatorium

in Hilversum waar hij zijn
studie eveneens cum laude
afsloot. Koning vormt met
onder andere met pianist
Rob van Bavel de formatie
‘The Ghost, the Kind and
I’ en is docent aan diverse

conservatoria en muziek
scholen.
Deze middag wordt hij uiter
aard begeleid door het Trio
Johan Clement met Johan
Clement aan de vleugel, Eric
Timmermans op de contra
bas en Frits Landesbergen
op slagwerk. Het concert in
theater De Krocht begint
om 15.00 uur en de entree
bedraagt € 15. Studenten
betalen slechts € 8.
13

Krant niet ontvangen?

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

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
41

Aanbieding voor
vrijdag en zaterdag:
Heerlijke moorkop
van €1,95 voor €1,65

=J

Vergeet uw paasbestelling
niet te doen

massagestoel

er

slender&vacushap

hippo training!

consult

eur

magnetis

etc....

Afslanken zonder moeite!

Wij hebben o.a.:
paasbrood,

paastaarten,

paaseitjes,

paaschipolatapudding,

paaseieren,

paaschocolade,

leonidasbonbons,

paaspetitfours,

paashazen,

paaschipolataeenden.

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Slank af en versterk uw spieren d.m.v. 6 slenderbanken,
die elk gedurende tien minuten bepaalde spieren
stimuleren. U voelt zich snel fit, soepeler en slanker!

Luxe zonnebank • nieuw compleet afslanksysteem
voedingsconsulente • manicure / pedicure • magnetiseur
en nog véél meer...

Open dag 1 april

27

Komt allen!! Hapjes&drankjes 10:00 - 16:00

=R

NIEUWE LOCATIE

Hogeweg 56A

Tel: 06 - 19 41 37
33

www.slenderyouzandvoort.nl

Ladies Night

Vrijdag 30 maart van 18:00 tot 22:00 uur
Beauty lounge met gratis activiteiten o.a.:
Make over en styling advies door het team van visagisten
Huidanalyse en cosmetica advies
Hairstyling door La Vogue haarstyling
KOH! manicure behandelingen

oter

Live optreden van Azucar met Miriam Verano
Cosmopolitan cocktail bar

POUR
type,
t

Loterij met fantastische prijzen o.a.:
Geuren pakket t.w.v. € 100.Banana Moon Bikini t.w.v. € 80.Bergman Metamorphose salon behandeling t.w.v € 125.Sisley Botanical salon behandeling t.w.v € 125.Bergman cosmetica pakket t.w.v. € 80.Sisley cosmetica pakket t.w.v € 100.-

Haltestraat 1
2042 LJ Zandvoort
14

20%
korting
Goodiebag
t.w.v. € 50,-

16
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Afval zomaar verbranden is zonde van het geld en is verspilling van kostbare grondstoffen. Reden genoeg
om kritisch om te gaan met onze afvalstoffen. De gemeente Zandvoort heeft de spelregels voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval beschreven in de Afvalstoffenverordening. Het komt er op neer dat er
alles aan gedaan wordt om afvalstoffen die als grondstof dienen voor nieuwe goederen of gevaar opleveren
voor het milieu, apart te houden van de rest. Wat uiteindelijk overblijft is klein huishoudelijk afval, dat wordt
aangeboden in een rolemmer of een huisvuilzak en wordt afgevoerd naar de vuilverbranding, ofwel is het
grof huishoudelijk afval dat apart aan huis wordt opgehaald en via nascheiding verder verwerkt wordt.

Gemeente Zandvoort

HUISHOUDELIJK AFVAL
NUTTIGE TOEPASSING
- Kringloop
- Marktplaats

GFT

VERBRANDEN
Klein afval

- Apart inleveren

- Groene rolemmer

Via wijkcontainers
- Glas
- Papier/karton
- Textiel, lederwaren
- Plastic

- Rolemmer
- Verzamelcontainer
- Gele zak

Bij de gemeentewerf
(remise)
- KCA
- Elektrische apparaten
- Karton
- Vlakglas

NASCHEIDEN
Groot afval

Alles wat te groot is voor de
afvalbak en NIET valt onder
de term:
- Bouw- en sloopafval
- Auto-onderdelen
- Autobanden
- Grond, zand, grind

Kijk voor uitgebreide informatie op de website;
www.zandvoort.nl/loket/afvalenmilieu/digitaalloketafvalenmilieu

Ronde Tafel bijeenkomst 3 april
Handhaving- wat moet de gemeente doen? Wat vindt u?

werken per 1 januari 2012 samen in

Op dinsdag 3 april 2012 om 21.15 uur
is er een Ronde Tafel bijeenkomst
in het Raadhuis.

De Zandvoortse Apotheken V.o.F.

Op de agenda staat:

Apotheek Beatrixplantsoen en de Zandvoortse Apotheek

Deze samenwerking heeft tot hoofddoel om onze farmaceutische
dienstverlening, aan U als klant, te optimaliseren en kwalitatief hoog te
houden.

Kortom, wij hopen u vanaf nu nog beter van dienst te kunnen zijn,
De directie van de Zandvoortse Apotheken V.o.F.
Apotheek Beatrixplantsoen
Beatrixplantsoen 1c
Mevrouw drs. C.A. Abels, apotheker
De Zandvoortse Apotheek
Locatie centrum: Raadhuisplein 8
Locatie noord: Celciusstraat 198a
Dhr. drs. J.R.A. Mulder, apotheker

Handhaving

Parkeren, geluid, sluitingstijden, vuilnis,
bouwen, honden  zo maar wat onderwerpen
die met het thema handhaving in verband zijn te brengen.
Wat mag van de gemeente verwacht worden? Wat hebben we er voor over, wat heeft prioriteit?
Is de burger ook verantwoordelijk? Zijn er misschien te veel regels?

Wat vindt u?

U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de Ronde Tafel mee te praten.

Foto's

Wellicht heeft u voorbeelden hoe het wel of hoe het niet moet. Deze foto's kunt u mailen naar
griffie@zandvoort.nl
De Ronde tafelbijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis, ingang via de trappen
aan het Raadhuisplein.
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U kunt proﬁteren van
de verlaagde overdrachtsbelasting indien u een
woning koopt die voor
1 juli a.s. is overgedragen
bij de notaris.
Het voordeel is berekend op
basis van de vraagprijs.
Bij alle panden staat achter
de vraagprijs in het oranje
uw voordeel op de
overdrachtsbelasting.

Grote Krocht 30A
Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k. € 8.360,=

Stationsplein 15F5
Zandvoort

OPEN HUIS ZATERDAG 31 MAART A.S
PROFITEER VAN DE VERLAGI
Van Ostadestraat 21A
Zandvoort

Haltestraat 23D
Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 29

Tjerk Hiddesstraat 53

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 142.500,= k.k. € 5.700,=

Vraagprijs: € 149.000,= k.k. € 5.960,=

Vraagprijs: € 159.500,= k.k. € 6.380,=

Vraagprijs: € 169.950,= k.k. € 6.798,=

Jac. v. Heemskerckstraat 53

Spoorbuurtstraat 8

Trompstraat 17C

Zuiderstraat 2b

Zandvoort

Vraagprijs: € 219.000,= k.k. € 8.760,=

Da Costastraat 23
Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 225.000,= k.k. € 9.000,=

Hogeweg 76-5
Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 225.000,= k.k. € 9.000,=

Sara Roostraat 42
Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 225.000,= k.k. € 9.000,=

Nicolaas Beetslaan 36
Zandvoort

.V.V
HT O
C
O
VERK
Vraagprijs: € 250.000,= k.k. € 10.000,=

Oosterstraat 11
Zandvoort

Vraagprijs: € 295.000,= k.k. € 11.800,=

Dr.C.A.Gerkestraat 143
Zandvoort

Vraagprijs: € 439.000,= k.k. € 17.560,=

Koninginneweg 30
Zandvoort

Vraagprijs: € 595.000,= k.k. € 23.800,=

Vraagprijs: € 259.000,= k.k. € 10.360,=

Van Speijkstraat 27
Zandvoort

Vraagprijs: € 299.000,= k.k. € 11.960,=

M. Molenaarstraat 1
Zandvoort

Vraagprijs: € 469.000,= k.k. € 18.760,=

Kostverlorenstraat 45
Zandvoort

Vraagprijs: € 650.000,= k.k. € 26.000,=

Vraagprijs: € 275.000,= k.k. € 11.000,=

Vraagprijs: € 269.000,= k.k. € 10.360,=

Hogeweg 28-1
Zandvoort

Vraagprijs: € 310.000,= k.k. € 12.400,=

Koninginneweg 29
Zandvoort

Vraagprijs: € 479.000,= k.k. € 19.160,=

Kostverlorenstraat 92A
Zandvoort

Vraagprijs: € 697.500,= k.k. € 27.900,=

Prinsesseweg 32
Zandvoort

Vraagprijs: € 325.000,= k.k. € 13.000,=

Raadhuisplein 4C
Zandvoort

Vraagprijs: € 498.500,= k.k. € 19.940,=

Hogeweg 39-11
Zandvoort

Vraagprijs: € 750.000,= k.k. € 30.000,=

Oosterparkstraat 39
Zandvoort

Vraagprijs: € 348.000,= k.k. € 13.920,=

Zandvoortselaan 133-B
Zandvoort

Vraagprijs: € 550.000,= k.k. 22.000,=

Kostverlorenstraat 118
Zandvoort

Vraagprijs: € 1.245.000,= k.k. € 49.800,=

S. VAN 12.00 TOT 15.00 UUR. U BENT WELKOM!
NG VAN DE OVERDRACHTSBELASTING
Stationsplein 17F11

Dr. J.G. Mezgerstraat 137

Zandvoort

Zandvoort

Jan Steenstraat 9A

Swaluestraat 27A

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 169.950,= k.k. € 6.798,=

Vraagprijs: € 189.000,= k.k. € 7.560

Vraagprijs: € 199.000,= k.k. € 7.960,=

Vraagprijs: € 199.000,= k.k. € 7.960,=

Verzetsplein 12

Celsiusstraat 192-8

Hogeweg 28-10

Koningstraat 1

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 232.500,= k.k. € 9.300,=

Vraagprijs: € 239.000,= k.k. € 9.560,=

Oosterparkstraat 54

Potgieterstraat 20

Zandvoort

Vraagprijs: € 275.000,= k.k. € 11.000,=

Vinkenstraat 40

Zandvoort

Vraagprijs: € 284.000,= k.k. € 11.360,=

Oranjestraat 12F6

Zandvoort

Vraagprijs: € 349.000,= k.k. € 13.960,=

Zandvoort

Vraagprijs: € 375.000,= k.k. € 15.000,=

Brugstraat 3A

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 200.000,= k.k. € 8.000,=

Raadhuisplein 11

Zandvoort

Vraagprijs: € 249.000,= k.k. € 9.960,=

Koningstraat 35

Vraagprijs: € 249.000,= k.k. € 9.960,=

Dr. J.G. Mezgerstraat 42

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 250.000,= k.k. € 10.000,=

Nicolaas Beetslaan 9

Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k. € 11.560,=

Van Speijkstraat 166

Vraagprijs: € 289.000,= k.k. € 11.560,=

Lorentzstraat 162

Zandvoort

Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k. € 11.560,=

Zandvoortselaan 58

Zandvoort

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. € 15.960,=

Vraagprijs: € 399.000,= k.k. € 15.960,=

Zandvoort

Vraagprijs: € 429.000,= k.k. € 17.160,=

KIJK OP ONZE VERNIEUWDE WEBSITE VOOR ALLE INFORMATIE
EN PLATTEGRONDEN VAN DE DEELNEMENDE PANDEN.
Wij zijn actief!

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

WORD ONZE HUISVRIEND
op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Tekort aan
tandartsen
in Zandvoort?
Zandvoort heeft binnen vijf tot tien jaar een tekort aan

tandartsen. Dat zegt tandarts Van Wonderen, die sinds
1985 een praktijk runt in de Brederodestraat. De 61-jarige
tandarts heeft vorig jaar via een brief zijn ‘noodkreet’ ge-

uit richting Zandvoortse gemeenteraad, maar tot op he-

den heeft de politiek geen oog gehad voor dit naderende
probleem.

Zandvoort telt op dit mo
ment zes tandarts(praktijk)
en. Van Wonderen: “Niet
alleen de bevolking van
Zandvoort vergrijst, dat geldt
natuurlijk ook voor de tand
artsen. Ikzelf ben weliswaar
nog niet van plan te stop
pen (zijn praktijk omvat circa
2000 mannen, vrouwen en
kinderen, red.), maar zodra
er een tandarts in Zandvoort
wegvalt, heb je gelijk een
probleem, want diens pa
tiënten kunnen onmogelijk
allemaal worden opgevan
gen door de overige hier
praktiserende tandartsen. En
nieuwe tandartsen komen
hier niet, zo verwacht ik. De
nieuwe generatie tandart
sen is voornamelijk vrouw
en die willen grotendeels
maximaal drie dagen in de
week werken.”
Over het vrijgeven van de
tandartstarieven heeft Van
Wonderen een dubbel ge
voel. Aan de ene kant ma
ken de zorgverzekeraars
de tandartsenverzekering
duurder, maar ze keren min
der uit voor bepaalde be
handelingen. Overigens kun
je de tarieven niet zomaar
vergelijken. Tandartsen die
een dure investering doen
om bepaalde behandelin
gen beter te kunnen doen,
en daar proﬁteert de patiënt
ook van natuurlijk, zullen
hun tarief wel moeten ver
hogen om die investering

terug te verdienen. Maar
daar hebben de zorgver
zekeraars geen boodschap
aan.”
Van Wonderen mag dan uit
gesproken ideeën hebben
over de toekomst van zijn
beroepgroep, hijzelf vindt
zijn werk nog veel te leuk
om achter de geraniums
te gaan zitten. “Dan zou ik
al die mensen die bang zijn
voor de tandarts moeten te
leurstellen. Uit het hele land
komen ze naar mij toe om
dat ik ze op de een of andere
manier op hun gemak stel”,
zegt hij.

Joan Wijnands

Dat probeert Joan Wijnands
(37) ook te doen bij zijn pa
tiënten. Deze jonge tand
arts zetelt aan het Burg. van
Fenemaplein. Hij heeft de
praktijk in 2001 van zijn va
der overgenomen. Wijnands
vindt zijn werk heel leuk. “Je
werkt met je handen en je
ziet meteen resultaat van je
werk”, zegt hij.
Het vaststellen van de ‘vrije’
tarieven kost Wijnands voor
al administratief veel meer
werk. Wijnands: “Qua bedra
gen is er niet veel veranderd,
maar je moet je patiënten
nu een rekening sturen in
plaats van rechtstreeks naar
de zorgverzekeraar. Nadeel
daarvan is dat je moet bij
houden of er wel of niet is

betaald, waarna je eventu
eel weer een herinnering
moet sturen.”
Hij ervaart als groeiend pro
bleem de snoep en drinkge
woonten van de jeugd. Ze
eten veel suikers en drinken
drankjes die vol citroenzuur
zitten. Dat tast het gebit
sterk aan. Het is in feite het
grote tandprobleem van
de toekomst. “Met goede
voorlichting moeten we de
kinderen ervan zien te over
tuigen dat ze hun snoep
en drinkgedrag drastisch
moeten veranderen, anders
krijgen ze grote problemen
met hun gebit”, weet hij.
Wat Wijnands ook belang
rijk vindt bij het behandelen
van kinderen is dat ze niet
het angstsyndroom van de
tandarts krijgen wat veel
van hun ouders ooit heb
ben opgelopen. “Dat is nu
niet meer nodig. Toch merk
je dat er nog veel mensen
bang zijn voor de tandarts,
terwijl ze achteraf zeggen
dat het allemaal wel mee
viel. En toch zijn ze ook de
volgende keer weer angstig”,
zegt hij vertwijfeld.
Waar Wijnands blij mee is,
is dat de Zandvoortse tand
artsen onderling goed sa
menwerken. “We hebben af
en toe contact en we helpen
bij ziekte of vakantie en in
noodgevallen elkaars pa
tiënten”, sluit hij af.

Praktijk Schelpenplein

Marion Huijben is de drij
vende kracht achter Praktijk
Schelpenplein, gevestigd
in een hoekpand aan het
Schelpenplein. Haar praktijk
bestaat uit circa 1500 pa
tiënten. Zij doet haar werk
met drie vrouwelijke tand

artsen en twee mondhygi
enisten van het mannelijk
geslacht. De dames zien er
modieus gekleed uit in hun
roze jasjes, de heren lopen in
smetteloos wit.
Huijben leidt haar bedrijf
met Brabantse gemoede
lijkheid. “We proberen de
mensen die hier komen op
hun gemak te stellen. En
wie extra nerveus is en dit
ook laat blijken, krijgt extra
aandacht. Tot nu beschikt
Praktijk Schelpenplein over
één behandelkamer, maar
er zijn mogelijkheden tot
uitbreiding”, meldt ze.
Huijben: “Sinds 1 maart heb
ben we ook een primeur in
onze praktijk. We werken
nu met seniortandartsen
en een juniortandarts. De
laatste is pas afgestudeerd
en wie voor haar kiest,
betaalt het tarief van de
zorgverzekering, de seni
ordames werken volgens
de praktijktarieven. Ik wil
dat mijn praktijk laag
drempelig is. De tarieven
zijn per 1 januari vrij. Dat
was een hele rekenarij om
daarbij de
tarieven
samen te
stellen, maar ik
kan zeggen dat wij
iets onder het landelijke
gemiddelde zitten. Het zal
altijd zo zijn, dat je voor
een bepaalde behandeling
bij de een iets duurder of
goedkoper uit bent dan bij
een ander.” Marion en haar
tandartsenteam worden ge
assisteerd door de 24jarige
Hanane, die haar 2jarige
opleiding als assistente in 1
jaar hoopt te halen. Zij zorgt
er onder andere voor dat al
les ‘spic en span’ hygiënisch
is en blijft.

Marion Huijben is waar
schijnlijk de enige tandarts
die ook nog eens volleerd
barkeeper is. In de weekein
den helpt zij haar man bij
strandpaviljoen Azzuro op
het naaktstrand en zorgt ze
op een andere manier voor
haar ‘gasten’.

Prakrijk Bouman

De grootste tandartsprak
tijk in Zandvoort is die van
tandarts Bouman in Nieuw
Noord. Daar werken inmid
dels vier tandartsen en een
mondhygiëniste voor een
patiëntenbestand van circa
4000 patiënten. Bouman is
ook actief als orthodontist
en inmiddels gespecialiseerd
in implantaten en kunstge
bitten. Over de samenwer

king met andere tandartsen
is hij zeer te spreken: “We
helpen elkaar waar nodig
en we hebben regelmatig
contact.” Voor een tekort aan
tandartsen in Zandvoort is
hij niet bang: “De eenmans
praktijk zal financieel niet
meer haalbaar zijn. Je ziet nu
al dat er praktijken ontstaan
met meerdere tandartsen.
Dan zijn de kosten beter te
beheersen. Wat de vrije ta
rieven betreft, gelooft hij dat
de tandartsen in Zandvoort
het heel goed doen: “De op
zet van dit systeem om door
concurrentie lagere prijzen
te krijgen, werkt hier prima.”
De andere twee tandartsen
die in Zandvoort actief zijn,
Lont en Eysvogel, hadden
geen behoefte om zich te
presenteren.
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Te huur Schelp 59

Per 1 mei 2012 permanent te huur:
Gezellig licht en zonnig 2 kamer hoekappartement met royaal balkon
Ruime open keuken met apparatuur
(afwasmachine, koel-vriescombinatie enz.)
Woonkamer met royaal balkon/dakterras met uitzicht op de zuid
duinen. Slaapkamer met wasmachine aansluiting.
Douche, toilet. Het appartement is voorzien van centrale verwarming.
Gratis parkeren op eigen terrein.
Huurprijs € 650,00 per maand.
(excl. Energiekosten en gemeentelijke lasten).
Verdere informatie: P.C. Olieslagers
Tel. 023-5719536, mob. 06-28562373
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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 0235245005.
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
0235353591 of 0622209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120, per maand
Info: 0653256274
.........................................................
Let op:
De Hedi’s International
komen eraan
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Fleur en kleur…
ook voor buiten!

Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 0654 264 259
Voor al uw behang,
wit en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in:
diabetische voet*,
reumatische voet*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 0652461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorg
verzekering)
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
0653498304
www.trade-ard.nl

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
=D
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

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

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 0644 696 001.
www.repit.nl
Met garantie.
.........................................................
Nieuwe Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje
en deskundig advies.
Sunergy Zon&Beauty studio
studio.
Oosterduinweg 1 Haarlem,
tel. 0235476101
www.sunergy.info
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 0235311330
.........................................................
Te huur: woonruimte
De Schelp 82.
Tel. 0653389170
.........................................................
Eettafel + 4 stoelen,
salontafel (beide
tafels rond) en dressoir.
Alles massief eiken: € 200,
of € 50 p.st., stoelen € 50
per 4. Tel. 0622093844
.........................................................
Gezocht: voor een net,
Nederlands, hardwerkend
stel: huisje met tuintje en
parkeerplaats. Huur voor
lange tijd. Max. € 900
incl. Tel. 0643484800
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische en diabetische
voet. Provoet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 0646098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

tevens door u in te vullen:

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

Speciale lidmaatschap
aanbieding tijdens open
dag TC-Zandvoort 31 maart
11 tot 14 uur, Kennemerweg
79, tczandvoort.nl
.........................................................
Te huur: zomerhuis.
Kamer, keuken, badkamer.
Incl. G/W/L. Tel. 5713975

Woningruil
Aangeb.: Bloemendaal,
Benedenwoning met tuin,
2 kamers, € 360, p.mnd.
Gevr.: Flat of huisje
in Zandvoort. Email:
aebbe@live.nl
.........................................................
De Bijbel zegt over God
(Jesaja 40:11) "Als een her
der weidt hij zijn kudde: zijn
arm brengt de lammeren
bijeen, hij koestert ze, en
zorgzaam leidt hij de ooien"
.........................................................
Word jij TJ Top Model 2012?
Sieradenmerk Tears Jewels
is op zoek naar een nieuw
model voor onze collectie
20122013.
Win een fotoshoot
met geweldige prijzen.
Kijk snel op
www.tearsjewels.com
.........................................................
Wiskundebijles
ervaren docent
Klas 2 en 3 vmbo, havo, vwo
Eindexamenvoorbereiding
klas 4 vmbo
Locatie:
overdag Aerdenhout;
’s avonds Haarlem
Info: 0629121988 / www.
wiskundebijleshaarlem.nl
.........................................................
Wie kijkt mee naar de
kunstenaarskolonies in
Nederland van 18401940?
Cursus kunstgeschiedenis
Start 10 april
drs. Liselot de Jong
0648443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Gezocht: j/m 1824 jaar
voor werk in verkoopwagen
op het strand.
IJs, fris, hotdogs, snacks.
Reactie: zvbl@hotmail.com
of 0611007070
.........................................................
Vrijdag de 13e een ongeluks
dag? Nee, niet op vrijdag
13 april 2012 want dan is
er in Zandvoort weer een
genezingsdienst.
Info: 0640236673
.........................................................
Garages te huur
op diverse locaties
in Zandvoort.
Tel. 0628640654
.........................................................
Gezocht voor enkele
ochtenden in de week:
goede schoonmaakhulp.
Hotel Anna,
tel. 5714674 of 0622696552
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Tom Hendriks

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Meer wolken
en minder zacht

Het Rode Kruis is onmisbaar in evenementendorp Zandvoort
Het eerste drukke weekend van het seizoen zit er alweer op voor de vrijwilligers van
het Rode Kruis Zandvoort. De 30 van Zandvoort op zaterdag en de Circuitrun op zondag trokken vorige week veel deelnemers en kijkers en dan is het alle hens aan dek.
Tussen de vrijwilligers liepen ook acht leerlingen van het Kennemer Lyceum hand- en
spandiensten te verrichten, want zij doen momenteel hun maatschappelijke stage
bij Rode Kruis Zandvoort. De stille wens van het bestuur is dat deze belangstelling
beklijft, want aanvulling van het vrijwilligersbestand is dringend gewenst, zeker ook
met jongeren.

Marjon Schouten (r.) en Lisette Strijder leggen uw verslaggever uit, wat je allemaal met een
reanimatiepop kunt doen

Naast andere hulporga
nisaties is het Rode Kruis
in een dorp als Zandvoort
met zijn vele evenemen
ten onmisbaar. Allereerst
vraagt het circuit met zijn
vele races veel aandacht,
maar er worden ook in het
dorp steeds meer feeste
lijkheden georganiseerd,
waarbij toezicht en hulp
van de EHBOers van het
Rode Kruis onontbeerlijk
zijn. “Maar het Rode Kruis
doet nog veel meer”, ver
telt bestuurslid Marjon
Schouten in het Rode
Kruisgebouw aan de Nic.
Beetslaan, waar ik met
haar en medebestuurs
lid Lisette Strijder een ge
sprekje heb.
In het plaatselijke be
stuur zijn zij de coördina
toren voor de jeugd en de
jongeren. Ondanks hun
jeugdige leeftijd lopen zij
al lang mee in Rode Kruis
Zandvoort. Via de basis
school kwamen Lisette
en Marjon als tienjari
gen in contact met deze

hulporganisatie en ze zijn
er nooit meer bij wegge
gaan. Al jaren verzorgen
zij de EHBOlessen voor de
jeugd en binnenkort gaan
zij de directies van de ba
sisscholen benaderen om
de leerlingen van groep 8
weer te interesseren voor
deze lessen.
De kinderen kunnen de
diploma's Jeugd EHBO
A en B halen, als zij de
basisbeginselen van de
eerste hulp onder de knie
hebben. Dan kunnen zij
meelopen met andere
EHBOers en als zij 15 of
16 zijn kunnen zij de cur
sus voor volwassenen
volgen en na het examen
zelfstandig opereren. “Het
is de kunst de kinderen
zo lang enthousiast te
houden”, aldus Lisette.
Misschien regelmatig be
ademingsoefeningen op
de reanimatiepop doen?
“Dat vinden zij spannend,
want dat lijkt op kussen”.
In september begint weer
de jeugdopleiding voor

groep 8 en voor deel
name is al een speciaal
mailadres in het leven
geroepen: jeugd@hetro
dekruiszandvoort.nl
Marjon en Lisette zitten
niet alleen in het bestuur
en houden zich niet alleen
bezig met de jeugdEHBO,
zij draaien ook volop mee
bij de inzetdiensten tij
dens evenementen. En
als er lange dagen worden
gemaakt zorgen ook zij
voor het voedsel om hon
gerige magen te stillen.
Hoeveel tijd zij per week in
het Rode Kruiswerk stop
pen? Dat kan variëren van
anderhalf tot veertig uur,
al naar gelang de drukte.
Die drukke tijd is nu weer
aangebroken. En daarom
is uitbreiding van het
vrijwilligersleger nodig.
Voor inzet op het circuit,
waar ook Rode Kruisleden
elders uit het land graag
voor klaar staan, maar ook
voor de groeiende lijst van
evenementen. Overigens

trekken Zandvoor tse
Rode Kruisleden op hun
beurt het land in, naar de
Vierdaagse van Nijmegen
bijvoorbeeld.
Maar Zandvoort zoekt
ook vrijwilligers voor de
telefooncirkels, vakantie
projecten, het collecteren
en chauffeurs. “En een
klusjesman voor werk in
en rond het gebouw is
ook zeer welkom”, aldus
Lisette. “En dan hebben
we natuurlijk ook onze
Sociale Groep, vroeger
Wellfare geheten”, vult
Marjon aan. Deze groep
verzorgt activiteiten voor
ouderen, eenzamen en
mensen met een licha
melijke beperking. Samen
knutselen, eten, uitstap
jes vragen allemaal toe
ziende ogen en helpende
handen. “Kortom, voor
wie vrije tijd over heeft is
er altijd wel wat te doen”,
aldus Marjon. De website
www.hetrodekruiszand
voort.nl geeft voldoende
informatie en gelegen
heid om contact te ma
ken.
In deze krant stond vo
rige week, dat afdeling
Zandvoort door een nieu
we contributie en dona
tieregeling van het lande
lijk bestuur minder geld
te besteden heeft voor
plaatselijk activiteiten,
maar dat naast de jaar
lijkse contributie geld kan
worden gestort op reke
ning 56.5710.230 t.n.v. het
Nederlandse Rode Kruis
Zandvoort. Dat geld zal
alleen voor Zandvoortse
activiteiten worden ge
bruikt. Ik ben geen lid en
zal dat na die gedwongen
fusie ook zeker niet wor
den, maar ik neem aan dat
ook nietleden een gift op
dat nummer kunnen stor
ten. Dat heb ik inmiddels
gedaan, als dank voor het
vele vrijwilligerswerk en
als pleister op de wonde.

Maart 2012 is hard op weg om zich bij de drie warmste derde maanden van het jaar te scharen. Tevens is de klassieke

voorjaarsdroogte weer actueel. Zuid-Kennemerland ving

tot nu toe amper 15-20 millimeter maartwater op en daar
komt de komende week maar weinig bij.
De mooiste kantjes gaan nu
echter wel van het voorbeel
dige voorjaarsweer af. Het
tweede gedeelte van deze
week kenmerkt zich door
wat meer wolkenvelden
vanaf zee en tevens komt de
middagtemperatuur min
der hoog uit in Zandvoort.
Het nagenoeg permanent
aanwezige hogedrukgebied
dat verantwoordelijk was
voor het fraaie weer, trekt
zich geleidelijk terug rich
ting Ierland en Schotland.
Hierdoor kan er meer ruim
te worden gereserveerd
voor een killere stroming
uit noord tot noordwest.
We zien een koufront af
zakken over Scandinavië
de komende dagen, maar
de daarbij behorende neer
slaghaarden schampen ons
waarschijnlijk slechts rond
het aanstaande weekend.
Veel meer dan wat regen of
enkele ondiepe buien wor
den er dan mogelijk niet
uitgeperst rond die tijd.

weerinvloed uitoefenen om
de slechtweergebieden vol
ledig de ruimte te kunnen
geven.
Wel komt het kwik dus
vooral in de middagperio
den gevoelig lager uit, maar
van echte kou is nog geen
sprake. De nachten worden
zelfs (tijdelijk) relatief min
der koud richting het week
end door de aanwezigheid
van die wolkenvelden die
de nachtelijke uitstraling
tegenhouden. Dit soort
sterke temperatuurwis
selingen (van bijna zomer
naar onderkoeld weer) zijn
volkomen normaal voor een
overgangsmaand als maart.
De lange termijn oogt niet
echt stabiel. De kans op een
iets wisselvalliger weer
beeld rond Pasen is momen
teel groter dan de kans op
prachtige weersomstandig
heden.
Regelmatig wordt ge
vraagd hoe warm of koud
het Noordzeewater is.
Momenteel bedraagt de
zeewatertemperatuur bij
Zandvoort zo’n 8 tot 8,5 gra
den. IJskoud dus nog!

Tevens neemt het aandeel
zon af (vanaf deze) don
derdag. Geen tien uren zon
meer op het pleit zoals aan
het begin van deze week,
maar ook qua zon zijn we
ontzettend verwend de Meer weerinfo is er via
afgelopen periode. Het ho www.weerprimeur.nl
gedrukgebied blijft voor
alsnog voldoende positieve weerman Marc Putto
Do.
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kookrubriek

Kook eens anders
Recept

Recept

Het is weer tijd voor zeeduivel, een van de smakelijkste zoutwatervissen die
in Nederland te verkrijgen zijn. Zeeduivel doet zijn naam eer aan want hij
heeft met recht een ‘monsterlijk’ uiterlijk. De zeeduivel is weinig bewegelijk en kan niet goed zwemmen. De beste tijd om zeeduivel te consumeren is
van maart tot en met september. De smaak van de zeeduivel is heel verﬁjnd
en vergelijkbaar met die van de kreeft. Het vlees is roomwit met een oranjeachtige gloed, glanzend, is vrij stevig van structuur en zoetig van smaak..

Heeft u al uw ZandvoortPas 2012 aangevraagd?

Vul de bon in op pagina 26
2012

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

Spies van zeeduivel met mangosaus

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Benodigdheden:
• 300400 gr.
zeeduivelﬁlet, in
blokjes van 3 cm,
• ½ theelepel
paprikapoeder,
• 100 gr. peultjes,
• 6 laurierblaadjes
(liefst vers),
• 2 eetlepels olijfolie,
• 1 limoen,
• 1 mango,
• 1 sjalotje, ﬁjngehakt,
• 1 rode peper, ﬁjngehakt,
• 2 eetlepels verse
koriander, gehakt.

Bereiding:

Bestrooi de blokjes zeeduivel met paprikapoeder.
Kook de peultjes 2 minuten. Spoel ze in een zeef af
onder koud water en laat ze goed uitlekken. Rijg de
visblokjes, afgewisseld met peultjes en laurierblaad
jes aan spiesen. Bestrijk ze met olijfolie. Rasp van de
limoen 1 theelepel groene schil en pers de vrucht.
Schil de mango, snijd het vruchtvlees in stukken en
pureer het in de keukenmachine. Roer er olijfolie, li
moenrasp en sap, sjalotje, rode peper en koriander
door. Voeg peper en zout naar smaak toe. Verwarm
een grillpan en rooster de zeeduivelbrochettes in
810 minuten goudbruin en gaar. Keer ze regelmatig.
(Deze spiesen kunnen ook op de barbecue. Gebruik
dan wel een visklem.) Serveer de mangosaus erbij.
Lekker met ciabatta of witte rijst en roergebakken
groene groenten.

Dier van de Week
Ukkie is een lieve en rustige kater die op zoek is naar een dito huis waar hij zijn

oude dag kan slijten. Hij ligt niet graag op schoot maar van aandacht en aanhalen kan
hij geen genoeg krijgen. Ukkie kan het prima vinden met andere katten maar van hon
den is hij niet zo gecharmeerd; kleine kinderen zijn voor hem een beetje te druk dus die
heeft hij liever niet in zijn buurt. Ukkie geniet van een lekker warm mandje en buiten
zonnebaden vindt hij ook heerlijk. Hij is op het moment iets te dik dus een dieetje zou
geen kwaad kunnen.

Boudoir by Sara
Nieuw bij boudoir by sara de Gelcolor van OPI
Waarom kiezen voor gelcolor?
Absoluut GEEN beschadiging van de eigen nagels
Bliksemsnelle behandeling, van een half uur.
Draagt als een gel, voelt en ziet eruit als nagellak.
Na het aanbrengen direct droog dus geen wachttijd.
Blijft minstens 2 weken perfect glanzend zitten
en is eenvoudig zelf te verwijderen.
Zeer geschikt voor vakanties en speciale gelegenheden
Voor handen EN voeten. Ruime keuze uit kleuren.
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Bel voor een afspraak naar boudoir by sara
Tel. 023-5732900

=U

De omgeving een warm
hart toedragen.
De Rabobank is al meer dan 100 jaar een coöperatie waarbij samenwerken centraal staat.
Wij dragen goede doelen in ons werkgebied een warm hart toe en steunen hen daarom
graag. Opent u tussen 15 maart en 30 april 2012 een spaarrekening en stort u minimaal
€450,-? Dan doneert de Rabobank €10,- aan een door u gekozen goed doel* en maakt ú
kans op €450,-*!

Kunt u Ukkie een rustig liefdevol huis bieden
waar hij de aandacht krijgt die hij verdient?
Kom dan snel eens langs om kennis te maken
met deze grote Ukkepuk.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5.
Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

ak
a
M s op
n
ka 50,-*
€4
Samen bereik je meer dan alleen.
Rabobank. Een bank met ideeën.
* Kijk voor de actievoorwaarden en de deelnemende goede doelen op www.rabobank.nl/haarlem of vraag
er naar bij onze medewerkers.

www.rabobank.nl/haarlem
(023) 512 05 12
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Uitgesproken!

Interview

JerRy BuUrman is
modeontwerper

Bakker’s eis

Jerry Buurman is geboren in Oegstgeest en is 29 jaar jong.
Zomers is hij dagelijks in de Zandvoortse strandtenten te
vinden en dan ziet hij er vrij ‘casual’ uit, een alledaagse en

normale jongen zou je denken. Maar niets is minder waar.
Jerry is modeontwerper en is nu bezig met zijn eerste kledinglijn.

door Ramona Jonkhout

Hij heeft gestudeerd aan de Artez Hogeschool voor de
kunsten in Arnhem en al vrij snel kreeg hij een baan
aangeboden bij Mexx nadat hij daar stage had gelopen.
Na anderhalf jaar stapte hij over naar een van de grote
Nederlandse winkelketen, waar hij nu nog steeds mee
werkt aan de diverse collecties. Maar zijn droom is een
eigen label in de markt te zetten en natuurlijk interna
tionale bekendheid. Hij is nu hard op weg om die droom
werkelijkheid te maken.
Al vrij jong wist Jerry dat hij modeontwerper wilde wor
den. “Als kind wilde ik iedereen al graag mooier maken en
ik had commentaar op hoe mijn moeder er bijvoorbeeld
uit zag”, vertelt hij. Maar hij vindt het alleen bij anderen
belangrijk. Hij vindt het namelijk niet zo belangrijk hoe
hij er zelf uitziet. Vorig jaar heeft Jerry ook meegedaan
met het bekende televisieprogramma ‘Project Catwalk’,

Jerry Buurman

waarin hij 6e is geworden. Een mooie prestatie! Liever had
hij willen winnen natuurlijk, maar een 6e plaats is ook niet
minderwaardig. “Ik heb veel geleerd, veel mensen en BN’ers
leren kennen waar ik nu nog contact mee heb”, zegt hij.
En natuurlijk draagt hij een mooie ervaring met zich mee.
Het heeft hem veel gebracht en dat komt zeker van pas nu
hij zijn eigen label gaat lanceren. Ook waar hij nu werkt,
leert hij heel veel over wat er allemaal bij komt kijken om
een collectie te ontwerpen en hoe je deze in de markt zet.
Zijn eigen label ‘Jrry’ is een mix tussen vrouwelijkheid, stoer
en sportief en gericht op dames van 25 tot 35 jaar. “Ik wil een
vrouw neerzetten die vrouwelijk is, die leeft”, zegt hij, “en
geen maatje 34, maar gewoon vrouwelijk, zoals zij hoort te
zijn”, oppert Jerry. Hij hoopt in juni of september dit jaar een
modeshow te kunnen geven tijdens de Amsterdam Fashion
Week. Naast de grote ontwerpers, is er ook een platform
voor jonge ontwerpers zoals Jerry om zich te kunnen laten
zien tijdens deze belangrijke modeweek. Met de passie en
kennis die hij heeft, gaat hij het ongetwijfeld ver schoppen.
Chapeau voor deze jonge man! Voor meer informatie kunt
u binnenkort kijken op www.JRRY.com.

Kijk nou eEns!

Het valt me de laatste jaren steeds vaker op dat straffen, opgelegd door de rechter en geëist door het OM,
steeds schever zijn. Voor ‘lichtere’ vergrijpen zie je
vaak dat er toch celstraf gegeven wordt terwijl voor
de meest schrijnende gevallen er amper gebromd moet
worden. Robert M. is een heel extreem geval en toch is
het altijd maar weer afwachten.
Op dit moment kan ik echter me maar met een voorbeeld bezig houden en dat is de zaak van de junk die
geen junk meer was maar nu wel weer toegeeft junk
te zijn. Ik heb het over Keith Bakker, de man die eerst
schattig gevonden werd door heel Nederland maar nu
echt door de mand gevallen is. Hij heeft vele slachtoffers op zijn naam staan als het om seksueel misbruik
gaat. In zijn ‘kliniek’ had hij zeg maar veel last van zijn
eigen afkrikverschijnselen.
Nu heeft het OM zeven jaar tegen deze trekpop geëist.
Hij heeft negen slachtoffers gemaakt en krijgt slechts
zeven jaar. Dat is per slachtoffer nog niet eens een jaar.
Alleen al voor dat minderjarige meisje had Keith al
deze eis moeten krijgen. Het meest wrange vind ik nog
dat hij tien jaar lang geen hulpverlener mag spelen.
Ook dat dient levenslang te worden in mijn optiek.
Ik vind het weer eens een schandalig optreden van
ons rechtssysteem en gelukkig is er een heel eigenzinnig gerechtelijk apparaat onder de gedetineerden die
zo een monster in het cellencomplex hebben wonen.
Wat zal dit misbaksel een moeilijke tijd krijgen. Of zal
justitie weer eens medelijden hebben en hem in een
apart gedeelte opsluiten, afgezonderd van de andere
gevangenen?
Hoe zullen de slachtoffers met
deze eis omgaan? Dat wordt
geen polonaise door de rechtbank, kan ik u vertellen. De dader heeft zijn macht letterlijk
misbruikt en dan kan je alleen
maar constateren dat het toch
de omgekeerde wereld is.

tekst & foto: Mandy SchoOrl

door Mandy Schoorl

Viskarolifant

Het verband tusSen kar en olifant, daAr ben ik nog niet achter,
maAr herkenbaAr blijft het wel.

Tegeltje
Bloemen bloeien
waar ze ruimte krijgen.
Mensen ook.
(Phil Bosmans)
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Heden Verleden
Het verleden van de 90-jarige Zandvoortse Reddingsbrigade
De Zandvoortse Reddingsbrigade is 90 jaar geleden opgericht en dat mag niet zomaar voorbij gaan. Komende zaterdag 31 maart wordt ter ere van dit jubileum een receptie gehouden in Beachclub Tien. In deze rubriek kijken we naar het verleden van de ZRB, het heden en ook nog even naar de toekomst.

Verleden

Strandposten

Oprichting van de reddingsbrigade

In 1922 was Zandvoort een badplaats met vele hotels waar
het goed toeven was voor bekende adellijke gasten. Het
strandleven bestond destijds uit vier badinrichtingen waar
de baders en zwemmers met badkoetsjes in het water
werden gereden. Ondanks bekwame toezicht van de bad
meesters kwamen er toch regelmatig verdrinkingen voor.
Al in 1919 vond er een lezing plaats in ‘Ons Huis’ om in
samenwerking met dr. Varekamp een reddingsbrigade op
te richten. Veel enthousiasme was er toen nog niet. De
verdrinkingsdood van jeugdige Willem Groen in augus
tus 1920 gaf veel beroering in het dorp. Naar aanleiding
daarvan trachtte een initiatiefcomité nogmaals tot de
oprichting van een reddingsbrigade te komen. Hoewel er
belangstelling voor was heeft het nog twee jaar geduurd
voor een ofﬁciële oprichting.

Het begin met legertent

In 1926 werd de linnen tent vervangen door een perma
nente houten post op palen, aan het zuiderstrand. Deze
post werd in 1942 door de Duitsers gesloopt. Voor de
oorlog hadden de posten nog geen namen en was het
noord en zuidstrand. Na de oorlog zijn de beide posten
genoemd naar de twee oudbestuursleden Piet Oud en
Ernst Brokmeier die in de Tweede Wereldoorlog zijn om
gekomen. Heden ten dagen staan deze twee namen nog
steeds op de posten. Na het verdwijnen van de Strandweg
was er een post bij de politie in de Rotonde. Begin jaren
’70 was er een reddingspost op het naaktstrand maar die
heeft er niet lang gestaan.

Twee oudgedienden en lid vanaf de oprichting: erelid J.B. Kraaijenoord (l.) en erevoorzitter P. v.d. Mije
De inzet van een initiatiefcomité om een reddingsbrigade
te formeren kwam niet van de grond. Pas bij de stranding
van KW 127 op 6 november 1921 werd met gezamenlijke
inspanning van Zandvoorters en Noordwijkers door middel
van handreiking de bemanning van de logger aan wal ge
bracht. Het gemis van een organisatie die bij dergelijke ge
beurtenissen kon optreden kwam toen pas duidelijk naar
voren. Op initiatief van de hervormde predikant ds. P.M.
Posthumus Meyes werd, met steun van bakker J. Koning,
nogmaals een poging gedaan voor een oprichting van een
brigade. Op 27 maart 1922 was het dan eindelijk zover.
Tijdens een lezing over het reddingswerk bleek het vuur
te gaan branden. Er kwam een bestuur met als voorzitter
C.A.C. Gunters, directeur van Hotel Groot Badhuis.

De Wagen
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De oudste post

Posten voor de legertent
Men begon in 1922 met een linnen tent op het strand, ter
wijl het materiaal binnen bereik werd gehouden in de zo
genaamde 'Wagen', jarenlang het visitekaartje van de ZRB.
Daarnaast werd de oude legerwagen, getrokken door een
paard, ook gebruikt voor het vervoer van drenkelingen. De
wagen werd belangeloos geschonken door de Noordwijkse
Reddingsbrigade.

De in 1950 geopende post ‘Ernst Brokmeier’ werd
door de stormvloed in 1953 onderspoeld

Activiteiten

Net als heden ten dagen werden ook toen al demonstra
ties op het strand gegeven en daarbij werd de werkelijkheid
goed benaderd. Op foto 038 staat A. Bakels sr., hij is gekleed
in kostuum en stropdas en heeft een redding uitgevoerd.
Rechts van hem kijkt E. Brokmeier (in regenjas) belangstel
lend toe. Op foto 020 staat een grote groep deelnemers die
een demonstratie heeft gegeven en poseert voor de wagen.
Er was destijds nog geen uniformele kledij, men droeg vaak
een keurig kostuum met hoed of pet.

Post Piet Oud stond tijdens de stormvloed hoog en
droog op een bunker

&

Heden Verleden
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Toekomst

Heden
Het voornaamste doel bij de oprichting was de opvang op
strand. Het 'grotere' werk wordt door de KNRM gedaan.
Vaak wordt gedacht dat deze 2 hulpdiensten hetzelfde
werk doen maar dat is niet waar. De KNRM biedt hulp
met reddingen op zee, terwijl de ZRB zich beperkt tot een
strook langs de kust en de opvang op strand.

Voor de Serious Rescue actie in 2011 haalden 17 reddings
brigades waaronder ook de ZRB een bedrag van €12.500
op met een 3daagse vaartocht van Almere naar Leiden
voor het goede doel van Serious Request: ‘Moeders die
beschadigd zijn door oorlog of conflicten’.

Materiaal

In de nieuwe kazerne in Nieuw Noord, aan de rand van
de begraafplaats, hoek Linnaeusstraat/Kamerlingh
Onnesstraat, worden twee organisaties gehuisvest:
de Zandvoortse Reddingsbrigade en de Zandvoortse
brandweer. Van beide organisaties voldoen de huidige
onderkomens niet meer aan de eisen van deze tijd. Alle
vaar en voertuigen van de brandweer en de Zandvoortse
Reddingsbrigade worden in de kazerne ondergebracht.
Ook is rekening gehouden met de stalling van een ambu
lance in de drukke zomerperiode. Het kantoordeel wordt
voornamelijk door de brandweer gebruikt. De instructie
ruimten gaan ook gebruikt worden door de Zandvoortse
Reddingsbrigade en eventueel de gemeente.

Actie in en buiten Zandvoort

Sinds de oprichting is de brigade al 90 jaar een begrip in
Zandvoort en is zeer actief op en langs het strand en ook
bij allerlei streek en landelijke activiteiten buiten
het seizoen. Zo was men actief in 1960 bij de overstroming
van TuindorpOostzaan en in 19941995 bij de overstro
ming in Limburg. Het roeispektakel vanaf 1982 ‘Rondje
Vijverhut’ en later op zee was succesvol. De ZRB begeleidt
ook diverse evenementen zoals de Zeemijl van Zandvoort
1977 en zeilevenement ‘Rondje Rem’. Ook bij de Circuitrun
staan ze altijd paraat. Verder doen ze elk jaar mee met di
verse roeiwedstrijden en ze nemen deel aan de landelijke
actie van Serious Rescue. En laten we niet de traditionele
Zandvoortse Nieuwjaarsduik vergeten!

Door modernisering van het materiaal is de surveillerende
taak op het strand verbeterd. Met de aanschaf in 1925 van
een houten motorboot begon de voortvarendheid van de
brigade al vroeg. Later kwamen er enkele houten vletten
bij, mede dankzij ﬁnanciële hulpacties van de bevolking.
Tegenwoordig beschikt de brigade over uiterst snelle hulp
verleningsboten, vier grote en twee kleinere plus een oe
fenboot en twee ‘roodnat’ vletten. De vletten werden ook
altijd gebruikt voor roeiwedstrijden, een goede methode
om de zee te leren kennen. Het snelle materieel is beslist
nodig, omdat de taak van de brigade de laatste jaren is ver
anderd. Vroeger waren het vooral zwemmers en zeilboten
die de meeste aandacht opeisten, tegenwoordig zijn dat
de kitesurfers. Hierdoor is het 'seizoen' ook verlengd. De 2
strandvoertuigen zijn voorzien van de nieuwste snufjes en
kunnen worden ingezet in samen werking met de ambu
lancedienst naar EHBO ongevallen.

Zaterdag 14 augustus 2010 vond de symbolische start
plaats van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in
Nieuw Noord. Om het gebouw af te schermen van de be
graafplaats is er een groenwal gemaakt, waarvoor diverse
bomen gekapt moesten worden. Inmiddels is de eerste
paal al geslagen en is er begonnen met de bouw. Als alles
mee zit kan volgend jaar de kantine in gebruik worden
genomen.

Wie de jeugd heeft….

Er is altijd een groot animo geweest, vooral bij de jonge
ren, om lid te worden. Er zijn al heel wat jeugdleden maar
er kunnen best nog jongeren erbij. Je leert meer over de
Nederlandse kustlijn, over de gevaren van baders en zwem
mers, het getij en bewaking op het strand. Ook leer je hoe
je een drenkeling uit de zee redt, vervoert en in veiligheid
brengt. En je loopt mee op de reddingspost. Je kunt deelne
men aan een drietal opleidingen. Komend seizoen worden
er drie nieuwe jeugdopleidingen geïntroduceerd. Kijk voor
info op www.brokmeier.nl.
Tijdens de openingstijden van het Jutters muZEEum is
er tot 11 april een expositie 90 jaar ZRB in de Rotonde te
Zandvoort.
Bronnen: ZRB jubileumboekjes, Dvd 120 jaar Zandvoortse kranten
Foto’s: o.a. Genootschap Oud Zandvoort
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Kaas van het huis
rouge + blonde
Let op!
200 gram nu € 2,98

Hele maand april voor Pashouders:

Varkens Filet rollade
lekker gekruid
kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

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

Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Nieuw binnen:
Een mooie collectie
van diverse schilderijen.

19 JAAR MOLLIE & CO!
DAT GAAN WE VIEREN!
Vanaf vrijdag 30 maart serveren wij een in de boter gebakken
NOORDZEETONG VOOR 19 EURO! Zolang de voorraad strekt.

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Maar in ieder geval tot en met de paasdagen!

Mode en trends:

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

Ofﬁcieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Koene Cleaning Service - 06-1432444

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

Nu GRATIS zachte
contactlenzen
laten aanmeten
en een maand lang
gratis uitproberen
inclusief vloeistof!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Desso tapijt nu: 15% korting

Horeca:

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaﬂex
Zonwering

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl
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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 F1

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

Tel. 023 571 44 10

2012

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

10% korting
op tijdschriften

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

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?

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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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 13 - 2012

Ronde Tafelbijeenkomst

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.

Op dinsdag 3 april 2012 om 21.15 uur is er een Ronde Tafel bijeenkomst. Op de agenda staat:

Begrotingswijzigingen

HANDHAVING
Parkeren, geluid, sluitingstijden, vuilnis, bouwen, honden - zo
maar wat onderwerpen die met het thema handhaving in
verband zijn te brengen.
Wat mag van de gemeente verwacht worden? Wat hebben we
er voor over, wat heeft prioriteit? Is de burger ook niet verantwoordelijk? Zijn er misschien te veel regels?

Nota Vent- en Standplaatsenbeleid vastgesteld

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.

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.
Op 20 maart 2012 heeft het college van B&W de concept nota
Vent- en Standplaatsenbeleid vastgesteld en voor inspraak
vrijgegeven. Het concept ligt in de ontvangsthal van het gemeentehuis ter inzage. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
tot uitelijk 9 mei 2012 indienen door een brief te sturen naar
Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Raadvergadering

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag 5 april in
vergaderruimte 1. Dit duurt vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 uur.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
De gemeenteraad vergadert op 3 en 4 april 2012
Raad-Informatie dinsdag 3 april 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en Mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Voorkeursrecht Passage
4. Herijking uitgangspunten Deltaplan Verblijfstoerisme
5. Beleidsplan Schulddienstverlening
6. Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 4 april 2012 om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie.
Raad-Besluitvorming woensdag 4 april 2012 om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Voorkeursrecht Passage
4. Herijking uitgangspunten Deltaplan Verblijfstoerisme
5. Beleidsplan Schulddienstverlening
6. Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012
7. Lijst ingekomen post
8. 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”).

Zandvoort:
- Prinsesseweg 4 en 8 / Louis Davidscarre 2 t/m 13, bouw 67
woningen en een bedrijfsruimte, ingekomen 22 maart 2012,
2012-VV-038.
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.

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.

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?

Verzonden besluiten

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

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Locatie parallel aan fietspad Zandvoort - Noordwijk, plaatsen van
een hekwerk om afblaasstek, verzonden 22 maart 2012, 2012-VV-031.
- Prinsesseweg 14 t/m 32, plaatsen van een hekwerk om luchtbehandeling op het dak van het LDC, verzonden 23 maart 2012,
2012-VV-033.
Bentveld:
- Duindoornlaan 1, kappen van 18 bomen, verzonden 22 maart
2012, 2012-VV-015.

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
Magere wedstrijd brengt magere winst
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag op eigen veld in

een zeer povere wedstrijd wraak kunnen nemen op ZOB.
De heenwedstrijd in Zuid Oost Beemster ontaardde destijds vlak voor tijd in een massale vechtpartij die beide

ploegen een straf van 5 minpunten opleverde. Tevens verloor Zandvoort die wedstrijd met 2-0. Zaterdag trok Zandvoort aan het langste eind en won met 1-0.

Max Aardewerk scoort het enige doelpunt

Opnieuw moest trainer
Pieter Keur schuiven met
zijn bemanning. Billy Visser
en Jan Zonneveld ontbra
ken waardoor onder andere
Michael Kuijl weer eens een
kans kreeg van de oefen
meester. Gelijk na het eerste
fluitsignaal, van de prima
arbiter bleek na afloop, was
het eigenlijk ‘armoe troef’.
Beide ploegen wensten geen
risico’s te nemen en het spel
voltrok zich rondom 20 me
ter aan beide kanten van
de middellijn. Timo de Reus
was nog het dichtst bij een

doelpunt maar zijn harde
kopbal spatte op de paal te
rug het veld in. ZOB kon, net
als Zandvoort, geen vuist
maken hoewel, vooral in de
eerste helft, aanvoerder Bas
Veltmeijer met de mooiste
passes strooide vanaf de
laatste lijn. Het gemis van
een echte spits brak de gas
ten echter duidelijk op.
Na rust was het in eerste in
stantie een kopie van de eer
ste helft. Alleen Veltmeijer
werd door de Beemster coach
nu in de spits gezet. Dat was

eigenlijk een noodoplossing
want de aanvoer van goede
ballen stokte nu bij de gas
ten. Zandvoort begon wat
meer druk op het ZOBdoel
te zetten en dat leverde in
de 61e minuut een prach
tige aanval op. Patrick Koper
plaatste de bal in de diepte
en de snelle Max Aardewerk
was er eerder bij dan de doel
man. Zijn schot echter werd
wel door de goalie gekeerd,
maar de rebound viel voor de
voeten van Aardewerk die er
wel raad mee wist en gede
cideerd de 10 aantekende.
Iedere supporter wist dat de
gene die het eerste doelpunt
zou scoren, ook de winnaar
van de wedstrijd zou wor
den en zo geschiedde het
ook. Zandvoort had de uit
nederlaag gewroken maar
daarmee kregen ze niet de
vijf punten in mindering te
rug, anders hadden ze voor
de hoogste plaatsen kunnen
gaan.
Komende zaterdag speelt
Za n d vo o r t u i t t e g e n
Monnickendam dat afge
lopen weekend bij koplo
per Aalsmeer tot een zeer
mooie puntendeling kwam.
In de bloemenstad werd
het 22. Overige uitslagen 2e
klasse A: TOB – BOL: 12; WV
HEDW – Amstelveen: 42;
Castricum – Hellas Sport: 31;
Opperdoes – Overbos; 00 en
AFC – AMVJ werd 20.

tennis
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Tom Maintz nieuwe voorzitter TC Zandvoort
Tom Maintz is zaterdag door de leden van tennisclub Zandvoort tijdens een buitengewone ledenvergadering gekozen
tot voorzitter. Hij volgt Dirk van den Brink op, die de functie

op interimbasis bekleedde. Nicole Schaepman is de nieuwe
secretaris en Harry Huppelschoten de penningmeester.

Het oudste en het jongste lid hijsen de vlag

Het nieuwe dagelijks be
stuur staat mede voor de
taak het dalende ledenaan

tal een halt toe te roepen.
De club organiseert daarom
komende zaterdag een open

De dames van de Zandvoortsche Hockeyvereniging (ZHC)
hebben afgelopen zondag een monsterzege behaald. Het

13e team van MYRA was in Amstelveen totaal niet tegen

Zandvoort opgewassen. In stralend mooi weer trakteerden
de dames van coach Cees van Deursen, die weer terug van
vakantie was, hem op een monsterscore van 0-19!

Koppeltoernooi 200 punten bij Oomstee

het Oomstee Biljart Koppeltoernooi met vier ballen. Een

leuk kijkspel voor iedereen die de biljartsport, met haar
vele spelvarianten, kan waarderen. Deelnemers die zich
via de voorrondes hebben geplaatst, zullen starten voor de
kwartﬁnales, waarna aansluitend de halve ﬁnales worden
gespeeld. Wie komt er in de ﬁnale?
Gisteravond, vanavond (don
derdag) en morgenavond
worden de voorrondes ge
speeld waarbij met vier bal
len punten gescoord moeten

worden. Als de stootbal ook
de drie andere ballen raakt
zijn er zomaar 20 punten
verdiend. In andere combi
naties zijn er minder punten

te scoren. Het is de bedoe
ling zo snel mogelijk precies
200 punten te laten noteren.
Geen punt meer of minder.
Wie dat lukt, heeft grote
kans door te stromen naar
de kwart, halve en eindfi
nale. De wedstrijdleiding is
in handen van Louis van der
Mije die streng doch recht
vaardig de afgesproken
spelregels zal controleren.
Toeschouwers zijn van harte
welkom.

Na afloop van de ledenver
gadering van afgelopen za
terdag werd het tennissei
zoen geopend. Het oudste
en het jongste lid, Ted van
Honschoten (84) en Dana
Botman (6), hesen de club
vlag.
TC Zandvoort speelt dit jaar
wederom in de eredivisie.
Er staan drie thuiswedstrij
den op de rol: 26 mei tegen
Heerhugowaard, 3 juni tegen
Amstelpark en 5 juni tegen
Lobbelaar. Daarnaast moet
TC Zandvoort op bezoek bij
Helderse TC, Leimonidas,
ALTA en Popey.

hockey
Hockeydames ZHC komen met
monsterzege terug uit Amstelveen

biljart

Komende zondag beginnen rond 14.00 uur de ﬁnales van

dag (van 11.00 uur tot 14.00
uur), waar mensen kennis
kunnen maken met de sport.

Actie van Nickey van Marle

“Ik ben bang dat onze tegen
standers de hele wedstrijd
van het mooie weer hebben
genoten en niet met hun
hoofden bij de wedstrijd
waren”, grapte Van Deursen
na afloop. Hij zei dat om
dat al in de eerste minuut
Julia Buchel scoorde na een
prachtige pass van Nicky van
Marle. “MYRA kwam direct
terug met een felle aanval.

Een hoog in het doel gesla
gen bal werd door keepster
Tessa Keur gestopt en een
keihard geslagen bal uit
een strafcorner werd door
de lijnstopper Eva van Delft
van de doellijn gehaald. We
gingen even zitten voor een
spannende wedstrijd, maar
die gedachte was snel over.
Het waren de laatste wapen
feiten van MYRA in de eerste

helft”, herinnert de coach
zich. Na 10 minuten stond
het al 05 en was de wed
strijd eigenlijk al gespeeld.
Nog voor rust werden door
Zandvoort de ‘dubbele cijfers’
gehaald.
Na de pauze hield MYRA
lang stand maar in de jacht
naar dat ene tegendoelpunt
vielen er grote gaten in de
Amstelveense verdediging
waar Zandvoort weer ge
bruik van maakte en de
doelpuntenmachine maar
weer aan het werk zette.
“Compliment voor MYRA
dat ondanks de achterstand
gewoon door bleef hockeyen
en ook de achterhoede van
Zandvoort nog regelmatig
aan het werk zette”, zei Van
Deursen na de monsterzege.
De Zandvoortse doelpunten
kwamen van Julia Buchel,
Nicky van Marle, Eva van
Delft, Nathalie Huisman en
Roos Rückert. Komende zon
dag spelen de Zandvoortse
dames om 10.30 uur thuis
tegen AMVJ.
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judo

basketbal

Glen Koper laat weer van zich horen
Judoka Glen Koper heeft weer van zich laten horen. In

zijn nieuwe leeftijds- en gewichtsklasse, tot 17 jaar -55 kg,
behaalde hij tijdens een zeer zwaar bezet internationaal

toernooi, het International Bremen Masters in Bremen (D),
een heel fraaie derde plaats.

toernooien, met deelna
mes uit sterke judolan
den als Rusland, Japan en
Kazachstan en judoka's uit
de rest van de wereld. Als
je je dan zo staande weet
te houden als Glen, dan wil
dat wel wat zeggen. Vaak
komen deelnemers op la
tere leeftijd op de grote in
ternationale toernooien als
Olympische Spelen, WK’s
en EK’s hun opwachting
maken.

Kampioen van
Noord-Holland

Glen Koper (in het blauw) | Foto: Menno Lesterhuis

Van de zes partijen die hij
moest judoën verloor hij er
slechts één en dan nog niet
eens van de eerste de beste
tegenstander. De Japanse
wereldkampioen tot 17 jaar

55 kg., Ryuju Nagayama, was
de betere en won later het
toernooi.
Het toernooi in Bremen
is een van de zwaarste

Ook vorige week liet Koper
van zich horen. Op 18 maart
is hij in Anna Paulowna Kam
pioen van NoordHolland
geworden in de leeftijds
klasse tot 17 jaar 55 kg. Dit
betekent dat hij hier
door is geplaatst voor het
Nederlands Kampioenschap
17 jaar op 7 april aanstaan
de in Tilburg.

handbal
De handbaldames van ZSC hebben de eerste buitenwed-

strijd van dit jaar verloren. De reserves van HAVAS waren
nipt te sterk voor onze plaatsgenoten. ZSC ging in sportcomplex Duintjesveld met 12-13 strijdend ten onder.

Zandvoort begon heel sterk
30

Net als vorige week hebben de heren van The Lions niet

kunnen winnen. Tegen de nummer drie van de ranglijst,
het Hoofddorpse Challengers, werd in de Korver Sporthal
een roemloze 70-95 nederlaag geleden. Het gemis aan
lengte werkte desastreus voor onze plaatsgenoten.
Van de lange mannen van
Lions is alleen nog Niels
Crabbendam over. Mike
Kroder is voor zijn werk in
China en zal niet meer naar
Zandvoort terugkomen.
Omdat Ron van der Meij
nog steeds geblesseerd is,
komt alles op de nog jonge
schouders van Crabbendam
te rusten. Nu is de center in
een goede vorm en laat dat
ook blijken, hij had deze wed
strijd 18 punten verzameld,
maar alleen kan hij het ook
niet af. Als men daar nog bij
optelt dat de schoten van
de gasten, vooral de drie
punters, zo goed als alle

maal vielen en die van onze
dorpsgenoten niet, dan is de
nederlaag snel verklaard.
Toch was aanvoerder Robert
ten Pierik, met name over de
Zandvoortse aanval, behoor
lijk tevreden: “We waren blij
dat Duco Boukes en Elias el
Bakkali van het U20team
bij ons mee konden spelen.
Deze jonge spelers hadden
we hard nodig want er zijn
veel basisspelers in de loop
van het seizoen uitgevallen.
Aanvallend liep het de hele
wedstrijd prima bij ons, ver
dedigend hadden we echter
geen antwoord afgelopen

zaterdag. Wij waren door het
gebrek aan lengte gedwon
gen om een zoneverdediging
te spelen en daar maakten
de Hoofddorpse schutters
behoorlijk misbruik van.
Menige driepunter gleed
feilloos door onze basket.”
Toch staat Zandvoort nog
steeds op een fraaie tweede
plaats en die zou met het
nog komende programma
behouden moeten kunnen
worden. Lions speelt nog
twee wedstrijden tegen la
ger geplaatste teams en kan
dan een prima seizoen afslui
ten als ‘vicekampioen’. De
op een na laatste wedstrijd
vindt komende zaterdag
plaats in het indoor Centrum
in Landsmeer. Brothers &
Sister, de op een na laatste op
de ranglijst, is dan om 20.15
uur de tegenstander.

autosport

Eerste buitenwedstrijd gaat verloren

De tweede helft van de veld
competitie is met deze wed
strijd begonnen en Zandvoort
draait in de 1e klasse niet be
paald denderend. Nog niet
één keer werd er gewonnen
en ook nu weer moesten de
Zandvoortse dames genoegen
nemen met een, weliswaar
kleine, nederlaag. Waar het in
de 3e klasse van de zaalcompe
titie wel lukt, Zandvoort werd
maar liefst 2e, gaat het buiten
dus niet echt crescendo. Mede
door een gebrek aan basis
speelsters moesten opnieuw
een drietal meisjes uit het
Bteam, Noëlle Vos, Annelote
Kaspers en Manon van Duijn,
acte de précense geven.

Gemis aan lengte is oorzaak
van tweede nederlaag op rij

aan de wedstrijd en stond,
door veel intercepties, al vrij
snel met 30 voor. Echter
het moordende tempo, kon
niet volgehouden worden.
“Er werd goed verdedigd en
doordat wij de bal regelma
tig onderschepten konden we
een aantal snelle aanvallen
opzetten waar ook uit werd
gescoord. Hierdoor stonden
we al snel met 30 voor, maar
daarna liep het aanvallend bij
ons een beetje vast en HAVAS
wist een paar keer te scoren.
Zij stonden ook erg goed te
verdedigen waardoor het
moeilijk was de gaten op te
zoeken en de cirkelspeelster
aan te spelen. Ook de keeper
van HAVAS had een aantal
mooie reddingen”, herinnert

aanvoerster Martina Balk zich.
Na de rust stond de verdedi
ging ook weer erg goed en
aanvallend moest ZSC het
vooral hebben van de vrije
worpen die met name door
Manon van Duijn vaak benut
werden. Doelvrouw Angela
Schilpzand stond ook weer
erg goed te ‘keepen’. “We ont
dekten dat de keepster van
HAVAS moeite had met lage
ballen via de grond. Hierdoor
konden we terug komen maar
helaas hebben we uiteindelijk
met 1213 verloren. Heel jam
mer maar het was een span
nende en vooral sportieve
wedstrijd”, weet Balk.
Scores ZSC: Manon van Duijn
7; Laura Koning en Martina
Balk ieder 2 en Noëlle Vos
scoorde een keer. Komende
zondag speelt ZSC om 14.55
uur in Zaandam tegen
Zaanstreek.

Jan Lammers in Dutch GT Championship
Het komende seizoen zal het Porsche team van Paul van

Splunteren wederom in actie komen. Vorig jaar reden Phil

Bastiaans en Jan Lammers met een 911 GT4 in het Dutch

GT4 kampioenschap, nu komen beide heren uit in de opvolger van deze serie, het Dutch GT Championship.

Jan Lammers | Foto: Archief Chris Schotanus

De nieuwe wagen is ontwik
keld op basis van de voorma
lige Porsche 997 GT3 die tus
sen 2007 en 2009 te zien was
in diverse nationale Porsche
Cups. In samenwerking met
Porsche Motorsport is daar
een nieuwe GT4versie uit
voortgekomen waarmee

Bastiaans en Lammers weer
regelmatig op het podium
moeten staan.
Tijdens de Balance of
Performancetests, begin
deze maand op Circuit Park
Zandvoort, hebben de cou
reurs een goede eerste indruk

van de auto gekregen. “Onze
vorige GT4Porsche was nog
duidelijk gebaseerd op een
straatauto, in tegenstelling
tot veel concurrenten die in
een echte raceversie rijden.
De nieuwe 911 GT4 heeft dui
delijk een wedstrijdauto als
basis en ik verwacht dat we
hiermee goed voor de dag
kunnen komen. We willen dit
jaar weer meedoen voor de ti
tel!”, aldus de ambitieuze Van
Splunteren, die verklaarde dat
ze er eind vorig seizoen al snel
over eens waren dat Lammers
en hij met elkaar verder wil
den. Het afgelopen jaar heeft
oudZandvoort Jan Lammers
bewezen dat hij nog steeds
met de beste rijders mee kan
doen. De tijd zal uitwijzen of
de voormalige winnaar van
de 24 uur van LeMans, samen
met zijn Limburgse evenknie,
ook nu weer in staat zal zijn
om het de concurrentie moei
lijk te maken.

circuit run
Twee parcoursrecords tijdens
Runner's World Zandvoort Circuit Run
Afgelopen zondag zijn er, mede door de voor hardlopers goede klimatologische omstan-

digheden, zowel bij de dames als bij de heren nieuwe parcoursrecords genoteerd tijdens
de 12 km. loop. Deze eerste lustrumeditie vierde haar jubileum met duizenden blije gezichten want menigeen scherpte zijn of haar beste tijd aan.

De bijzondere locatie werd door velen geprezen | Foto: Chris Schotanus

Onder ideale omstandighe
den won Solomon Kiptoo uit
Kenia. Hij zette het parcours
record op zijn naam met
een tijd van 34.17 minuten.
Bij de vrouwen won Esther
Chemtai, eveneens uit Kenia
en ook zij scherpte het par
coursrecord aan naar 39.36
minuten.

de hoofdafstand van het eve
nement, werden weggescho
ten door wethouder Belinda
Göransson. In het centrum
werden de lopers enthou
siast verwelkomd door een
grote schare Zandvoorters
en familieleden en vrienden
die er een waar feest voor de
atleten van maakten.

Winnende debutanten

Zandvoortse deelnemers

Solomon Kiptoo, die de laat
ste 2,5 jaar alleen in Kenia
liep, maakte het afgelopen
jaar de overstap naar een
Nederlands management
en zal nu regelmatig lopen
in het Europese circuit. De
Zandvoort Circuit Run was
zijn eerste officiële wed
strijd buiten Kenia. Ook voor
Esther Chemtai was dit de
eerste wedstrijd op de weg in
Nederland. De winnares van
vorig jaar, Veerle Dejaeghere,
ﬁnishte dit jaar als derde in
een tijd van 41.29 minuten.
“Ik probeerde mee te gaan
met de Keniaanse atleten
maar moest ze na 2 km la
ten gaan”, aldus Dejaeghere
tijdens de persconferentie na
afloop.
Naast deze topprestaties
zorgde de combinatie van
het mooie weer en de diverse
festiviteiten voor een waar
jubileumfeest. Hardlopers
van jong tot oud genoten van
deze zonovergoten vijfde edi
tie. Deelnemers aan de 12 km,

Zandvoort mag steeds meer
trots worden op de eigen
atleten. Dit jaar kwam onze
gemeente op de derde plaats
qua aantal deelnemers, na
Amsterdam en Haarlem.
Uit Zandvoort deden dit
keer maar liefst 400 deel
nemers mee. Een groot deel
daarvan werd ingeschreven
door fysiotherapiepraktijk
de Prinsenhof. De snelste
Zandvoortse recreant was,
voor zover bekend, Allard
Zoetman die 50 e bij de
mannen werd in een tijd
van 49.50. De Zandvoortse
Marjolein Vosse werd (ook
weer zover bekend) bij de

Afzien voor burgemeester Meijer

dames 25 in een mooie tijd
van 57.03.
e

Rotary VIP-team

Het aan het evenement ver
bonden goede doel, MakeA
Wish® Nederland, beleefde
ook een mooie dag. Speciaal
voor hen stond er een VIP
team aan de start met onder
andere de staatssecretaris
van Justitie, Fred Teeven, en
burgemeester Niek Meijer,
aangevuld met George
Polman, de huidige voorzit
ter van Rotary Zandvoort en
Harold van Haren. Ook werd
er een flink sponsorbedrag
opgehaald, althans dat is
de verwachting want het
juiste bedrag wordt pas op
maandag 2 april bekend ge
maakt. De fondsenwerving
voor het goede doel tijdens
de Runner's World Zandvoort
Circuit Run is een samen
werking tussen organisator
Le Champion en de Rotary
Zandvoort, die ook voor lo
kale goede doelen fondsen
wierf.

honkbal
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Verplaatsbare werpheuvel
Afgelopen zondag is de nieuwe werpheuvel voor de honkballers van ZSC ofﬁcieel in gebruik genomen. Wethouder
Sport Gert Toonen opende daarmee tevens het nieuwe

honkbalseizoen en wel met een goed gemikte worp op
catcher Djim Douma.

Wethouder Toonen werpt de eerste bal

Toonen had zich sterk ge
maakt om de werpheuvel
aan te kunnen schaffen. Een
werpheuvel is in het honk
bal verplicht maar aangezien
het veld in sportcomplex

Duintjesveld ook voor softbal
gebruikt wordt was dat niet
mogelijk. ZSC kreeg voor een
jaar dispensatie van de KNBSB
om zonder werpheuvel de
wedstrijden af te werken.

En nu is het dan een feit.
Tijdens honkbalwedstrijden
kunnen de pitchers hun bal
len naar beneden gooien.
Voordat Toonen de eerste
bal gooide, die hij overigens
als geschenk en aandenken
gesigneerd mee mocht ne
men, liet hij zich door mana
ger Han van Soest en coach
Rob Til uitgebreid voor
lichten over het fenomeen
‘verplaatsbare werpheuvel’,
want naar het schijnt is
deze van ZSC de eerste in
Nederland.
Als openingswedstrijd
werden de reserves van
Terrasvogel uit Santpoort
uitgenodigd om als sparring
partner van ZSC, dat dit jaar
in een hogere klasse uitkomt,
te functioneren. ZSC won de
wedstrijd met 63 en lijkt
klaar voor de start van de
competitie.

paardensport
Manege Rückert naar NK Carrousel
Het carrouselteam van manege Rückert heeft zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Carrousel-

rijden dat in mei verreden zal worden. Het team plaatste
zich daarvoor door in Nieuwe Wetering een mooie tweede
plaats te behalen.

Vanaf afgelopen september is
er getraind door het F1 carrou
selteam van manege Rückert

en dat wierp afgelopen zon
dag, bij het eerste treffen
met teams uit de regio, zijn

vruchten af. Het F1 carrousel
team, onder leiding van haar
debuterende commandant
Katinka Rückert, eindigde op
een eervolle 2e plaats. Het
team heeft daarmee een
goede start gemaakt in de
aanloop naar de Nederlandse
Kampioenschappen Carrousel
in mei.

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
AnteZ Project Management B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Club Nautique

Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Zandvoortse Apotheken V.o.F
Dierenkliniek Zandvoort
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
EigenWijs Makelaars
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino
Holding P.C. Olieslagers B.V.
Home Holiday
Kaashuis Tromp
La Bonbonnière
Mooi huis in Zandvoort

P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Rabobank Haarlem en Omstreken
Reco Autoschade
Rosarito
Rotary Zandvoort
Shanna's Shoe Repair & Leatherwear
Slender You
TeaLicious
Uitvaartcentrum Haarlem
V.o.f. Cocarde
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Vista Vastgoed
Zeemeermin, viskar
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Drogisterij
al 40 jaar in
Oranjestraat

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Drukte tijdens
Lenteplein in
Nieuw Unicum

Cultuur
Weer een top
jazzmuzikant
in De Krocht

Feest van herkenning tijdens ZRB receptie
Op 31 maart vond de officiële receptie van de jubilerende Zandvoortse Reddingsbri-

gade (ZRB) plaats bij Beach Club Tien. Ruim 200 leden, oud leden, collega-hulpverle-

ners en geïnteresseerden gaven gevolg aan de uitnodiging. Er werden over en weer
veel herinneringen opgehaald over de goede oude tijd. Ook de kleine expositie in het
Juttersmu-ZEE-um toont een interessante kijk in het heden en verleden.

vrijetijdsbesteding groter en
daardoor wordt de aanwas
van nieuwe leden moeilijker.
Om het strand nog veiliger
te maken is er een nieuwe
actie gestart, met hulp van
een eenmalige donatie.

Op naar eeuwfeest

Bestuursleden ZRB luisteren aandachtig naar Paul de Winter, voorzitter van de Reddingbrigade Nederland

tekst en foto Nel Kerkman

Het was zaterdagmiddag
duidelijk feest. Vlaggen en
banieren wapperden vrolijk
in de wind en overal stonden boten en jeeps met
de bekende oranje kleur
op het strand geparkeerd,

zelfs de roeivlet ‘ome Dick’
stond trots op de Rotonde
te pronken. Bij een verjaarsfeestje horen toespraken,
gelukkig waren die kort en
krachtig. De eerste spreker
was Jan-Hein Carree, de huidige voorzitter van de ZRB,
die de gemeente bedankte

De Mannetjes

Best grappig

Nu bij aankoop van een
RAY-BAN zonnebril:
originele RAY-BAN
slippers kado!!!!

(zolang de voorraad strekt)

Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!

‘Geen één 1 april grap
gezien dit jaar!’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

voor hun steun op allerlei
gebied. Verder bracht hij
onder de aandacht dat vrijwillig aanwezig zijn op de
posten niet meer vrijblijvend
is. Was het vroeger normaal
dat bijna iedereen lid was
van de reddingsbrigade, tegenwoordig is het aanbod in

Burgemeester Niek Meijer
beaamde in zijn toespraak
de goede samenwerking tussen de gemeente en de ZRB.
Hij heeft veel waardering
voor de verantwoorde wijze
van de Zandvoortse redders
die al 90 jaar hun hulp op
het strand aanbieden. Als
dank ontving de ZRB twee
grote chocolade reddingsboten. Hekkensluiter Paul
de Winter, voorzitter van de
Reddingbrigade Nederland,
gaf een terugblik op het verleden en voorzag in de toekomst mogelijk een samengaan van de KNRM en de ZRB
onder een nieuwe naam.

vervolg op pagina 3

Agenten krijgen
drugs aangeboden
Politieagenten in burger
werden maandagavond
tijdens surveillance aangesproken door een man,
die hen vroeg of ze drugs
wilden kopen bij hem. De
agenten legitimeerden
zich als politie en hielden

Sport

23

de 43-jarige Zandvoorter
aan voor handel/bezit van
harddrugs. De verdachte is
overgebracht naar een politiebureau en ingesloten
voor verhoor. De drugs zijn
in beslag genomen en worden vernietigd.

Autosportseizoen start
komend weekend

Politiek neemt onrust
parkeerbeleid serieus
Anti Parkeer Regime Zandvoort (APR) is druk bezig zich
voor te bereiden op de Ronde Tafel, waarbij tegenstan-

ders van het huidige parkeerbeleid hun grieven naar

voren kunnen brengen. Het eerste succes van de actiegroep is binnen: de invoering van de parkeervergunnin-

gen in Oud Noord en Park Duijnwijk, die op 1 april zou
plaatsvinden, is voorlopig uitgesteld.
Die beslissing kondigde wethouder Andor Sandbergen
vorige week woensdag aan
tijdens de drukbezochte informatieavond in Center Parcs,
die een vervolg was op de
uit de hand gelopen inloopavond op 12 maart in het Rode
Kruis-gebouw. De eveneens
aanwezige burgemeester
Niek Meijer zegde toe zo snel
mogelijk een Ronde Tafel te
beleggen over de parkeervergunningen-problematiek.
Trees Mok, woordvoerster
van het APR dat in korte tijd
een groot deel van de Zand

voortse bevolking wist wakker te schudden, is tevreden
met het uitstel: “Dit is het
begin. Nu moet de politici laten zien dat ze de stem van
het volk serieus nemen. Sinds
we de actie zijn gestart, ben
ik overstelpt met reacties.
Daarbij zaten heel schrijnende gevallen die zijn ontstaan
door de invoering de
parkeerve rg u n 
ningen.”

vervolg op pagina 9

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Op vrijdag 6 en maandag 9 april
zijn wij gesloten i.v.m. Goede vrijdag
en Tweede Paasdag.
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Na een leven vol hoogtepunten en diepe dalen, hebben wij
tot ons grote verdriet, onverwachts afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder, zus en oma

waterstanden

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Maria Isabel Gonzalez y Fernandez
8 augustus 1946

28 maart 2012
Isabel Slootmaker
Lorenzo, Giovanni, Delano

Erika

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

Nadja Slootmaker
Michelle

april

Amor en José Antonio Verdin
José Antonio, Juan Luis
Theo Cramer
Mamma is overgebracht naar het UitvaartZorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 5 april
om 11.30 uur in de parochiekerk H. Agatha, Grote Krocht 43
te Zandvoort.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof
achter de kerk.
Witte en rode bloemen hebben voor Isabel
een grote symbolische betekenis.
Correspondentieadres: D. Slootmaker, Stationsplein 8, 1404 AM
Bussum

in memoriam
		

10 april 2012

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

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

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

1e en 2e Paasdag:
r
Paasbrunch 12.00 -15.30 uu

Miso soep
3 kipvleugeltjes
tjes)
3 kip gyoza (Japanse pastei
8 stuks Sushi makimix
yakitorie
baguette met salade en kip
€14.95 p.p. Graag reserveren!

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

Piet Willemse
Lieve Papa,

Vlees en vismenu

Al vier jaar lang dagelijks gemis
Omdat mijn held er niet meer is
Voor altijd je trotse kleine meid
Lieve papa ik mis je zo.....

07-04-06			

07-04-12

Peter de Jong

Tijdloos verdriet
Peter & Anneke

Iets te (ver)kopen?

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

Tonijntartaar
of
Steak Tartaar
❖

‘Lange’

Zie pagina 16

Plaats een Zandkorrel
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www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!

Delphine Slootmaker

10 april 2008

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

Lamskoteletten
met groene kruiden en knoflook
of
Verschillende vissoorten
en schaaldieren met pasta

4

1. Seafood soep, 3 mini loemp
ia’s + 2 gyoza
2. Eendenborstfilet
3. ebi furai en salade (gepaneer
de garnalen)
4. Teppanyaki St. Jacobsschelp
en met sake
5. Menu met dalade, kip terriya
ki+rijst of udon
6. Lekker kopje koffie!

		
=H

€25.50 p.p.

Vanaf donderdag 12 april:
Bezorging aan huis!
Zie

www.justeat.nl
voor menukaart en alle voorwaarden

❖
Petit Grand Dessert
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Elke dag geopend van 12.00 tot 22.00 uur
(dinsdag gesloten)
KERKSTRAAT 5 • ZANDVOORT • T. 023 573 58 50

ap ri l
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Live entertainment - Belle Perez in Holland Casino,

6
6
7

Jam sessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur
Rum proeverij - Café Koper, aanvang 20.00 uur
Dansavond - Dansschool Rob Dolderman.

aanvang 21.00 uur

De Krocht, aanvang 20.30 uur

7-9 Paasraces - Circuit Park Zandvoort
8 Paaspuzzeltocht - Centrum van Zandvoort,
12.00-17.00 uur

9

Muziekpaviljoen - Sgt. Wilson’s Army Show & Kelly’s

9

Paaseieren zoeken - De Lachende Zeerover,

Heroes Army Vehicles. Raadhuisplein, 12.30-16.00 uur
11.00-16.00 uur

Auto tegen gevel gereden
Maandagochtend 10.00
uur kwam bij de politie een
melding binnen dat er een
auto tegen de gevel van
een huisartsenpost aan
het Beatrixplantsoen was
gereden. Op de locatie troffen agenten een 93-jarige
bestuurder uit Zandvoort
ongedeerd aan. Een huisarts uit de praktijk had zich
ontfermd over de man. De

bestuurder verklaarde dat
zijn voet van de rem was
gegleden en op het gaspedaal terecht was gekomen.
Het rijbewijs van de man is
ingevorderd. De brandweer
is naar de locatie gekomen
om te beoordelen in welke
mate het pand beschadigd
is door de aanrijding. De
auto van de Zandvoorter is
afgesleept.

Zandvoortse
Courant paaspuzzel
Dit is de derde en laatste week van de paaspuzzelactie van
de Zandvoortse Courant. Drie weken lang stonden 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 alle letters van de afgelopen drie weken 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 leuke prijzen verloot,
aangeboden door de ondernemers:
Dreams & Daytime
La Bonbonnière
Rosarito
Zeemeermin
Zandvoortse Courant

een cadeaubon van € 20,waardebon van € 20,cadeaubon van € 25,haringstrippenkaart t.w.v. € 15,3 x VVV Geschenkbon à € 10,-

Rotary haalt ruim € 15.000 op
voor Stichting Make-a-Wish

column

Volgens mij…

Stichting Make-A-Wish Nederland krijgt binnenkort een schitterend bedrag op haar re- is de tekst ‘terug naar toen’
kening gestort. Tijdens een zeer geanimeerd diner in NH Hoteles Zandvoort maakte Joop zeer onduidelijk. Op diverse
lantarenpalen in het dorp
Berendsen, de voorzitter van het organisatiecomité van Rotaryclub Zandvoort, bekend
zijn stickertjes geplakt met
dat er in totaal € 15.793 overgemaakt gaat worden.
deze tekst. De essentie van de
boodschap ontgaat mij volstrekt. Hoewel, de persoon zal
toch een doel hebben gehad
met deze luttele woorden?
Tot hoever terug wil de wildplakker gaan? Naar de periode
toen Zandvoort een arm vissersdorp was of meer richting
badplaats met z’n vele toeristen?
Maar was het toen ook rozengeur en maneschijn? Wat
denkt u hiervan! “Zandvoort
De betrokkenen tonen de waardevolle cheques
verloedert”, constateerden de
Het bedrag is het resul- Circuit Run (12.000 deelne- ontplooit voor de senio- kroegbazen onlangs tijdens
taat van zowel de ‘30 van mers), vrijwillige donaties en ren en de minderbedeelde hun vakbondsvergadering in
Zandvoort’ als de Runner's bijvoorbeeld uit de consump- jeugd, kreeg een forse do- hotel Zomerlust. “Er is hier
World Zandvoort Circuit ties die in de Haltestraat natie. Berendsen over- in het dorp niets te doen",
Run van dit jaar. “Het is nog bij de stand van de Rotary handigde een cheque van luidt de klacht van veel Zand
nooit zo hoog geweest”, al- werden verkocht. Ook het € 6.480 voor dit mooie doel. voorters. “Er kan hier niets en
dus Berendsen, die ook een parkeergeld op en rond het Een bijzonder blije delegatie er mag hier niets", klagen de
splitsing maakte. De ‘30 circuit kwam ten goede aan van Make-A-Wish Nederland ondernemers. “De gemeente
van Zandvoort’, met iets Make-A-Wish Nederland.
nam de cheques in ont- besteedt veel te weinig aanmeer dan 3.700 wandelaars,
vangst. Een goede start van dacht aan de ontwikkeling van
was goed voor maar liefst Maar ook de eigen organi- het jubileumjaar voor Rotary het toerisme", constateren de
€ 2.973, de rest kwam voort satie, die binnen Zandvoort Zandvoort-voorzitter George middenstanders. “Zandvoort is
uit de sponsoring tijdens de ieder jaar weer activiteiten Polman en zijn clubleden.
op de eerste plaats een toeristendorp en pas op de tweede
plaats een woonoord", vinden
de dorpelingen die hun brood
verdienen aan de badgasten.
Diverse Zandvoortse organisaties en particulieren heb- de gemeenten Zandvoort, Maar er zijn ook Zandvoorters
ben actie ondernomen om te komen tot een verbod op Noordwijk en Bloemendaal die de toeristen liever zien gaan
bezighouden met de ziens- dan komen. “Amsterdammers
windmolenpark Q10 van Eneco. Circa 710 Zandvoorters, het
wijzen van de burgers. Met scheuren door onze straten en
juiste aantal is op dit moment nog niet bekend, hebben of alleen al meer dan 700 ziens- hun honden poepen het dorp
een mail naar de raadsman van de gemeente gestuurd of wijzen in Zandvoort, plus onder” en “Ik kan m'n auto
via een ingevuld formulier tijdens de Runner's World Zand- waarschijnlijk ook de nodige niet voor m'n eigen deur zetuit de andere gemeenten, ten.” Deze teksten stonden in
voort Circuit Run hun ongenoegen laten blijken.
heeft hij een behoorlijk wa- een krant rond de jaren ’80 en
Eneco heeft een nieuwe ver- de energiegigant van plan is pen in de hand. Eneco heeft zou zo kunnen passen in een
gunning aangevraagd voor om weliswaar minder wind- al aangegeven dat indien zij artikel anno 2012. Eigenlijk is
het park Q10. In eerste in- molens te plaatsen, maar de nieuwe vergunning niet er niet veel veranderd. We klastantie hadden zij al een ver- wel om ze circa 30 meter ho- krijgen, zij terug zullen vallen gen nog steeds over dezelfde
gunning gekregen maar nu ger te maken. Advocaat mr. op het oorspronkelijke plan. onderwerpen.
is een nieuwe nodig omdat M. Kamp gaat zich namens De tijd zal het leren.
Terug naar toen! Liever niet.
Wie wil nog de was doen zoals vroeger. Lekker schrobben
pagina 1 - Feest van herkenning ZRB receptie
in een zinken teil. Geen TV, mobieltje en computer. En geen
Echter het doel zal altijd werken met de aanwezige de tentoonstelling in het auto? De wijze spreuk in de
hetzelfde blijven: de burger hulpverleningsdiensten en Juttersmu-Zee-um nog tot raadszaal ‘Alle man van pas te
op een verantwoorde wijze om met elkaar genoeglijk na en met Pasen te bezichtigen maken, en door iedereen been zal in het najaar nog een mind, zijn d’onmooglijkste zauit het water halen (en hulp te praten over toen.
historische avond plaatsvin- ken die men in de wereld
verlenen op het strand, red.).
Met een toost op het ko- Gedurende de rest van het den. Wilt u het werk steunen vindt’ gaf destijds al aan
mende eeuwfeest werd het jaar zal nog op diverse mo- of wilt u lid worden van de dat de weg ‘terug naar
officiële gedeelte afgesloten. menten aandacht zijn voor ZRB? Kijkt u dan op www. toen’ onuitvoerbaar is.
Dus weg met de sticker!
Het was tijd om te gaan net- het 90-jarig bestaan. Zo is zrb.info.

Ruim 700 zienswijzen windmolenpark

vervolg -

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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sluitingstijden

In verband met het paasweekend zijn er gewijzigde
sluitingstijden voor aanleveren van kopij en advertenties.
Aanleveren kopij:
uiterlijk dinsdag 10 april om 09.00 uur
Aanleveren advertenties:
uiterlijk vrijdag 6 april om 09.00 uur

kerkdiensten
Witte donderdag

Protestantse gem. Zandvoort
19.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha
19.00 uur pastor D. Duijves en pastor C. van Polvliet

Goede Vrijdag

Protestantse gem. Zandvoort
17.00 uur ds. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha
10.00 uur pastores D. Duijves, C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus
15.00 uur pastores D. Duijves, C. van Polvliet

Zaterdag paaswake

RK Parochie St. Agatha
22.30 uur pastores D. Duijves, C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus
20.00 uur pastores D. Duijves, C. van Polvliet

Zondag 1e paasdag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur C. van Polvliet
Evangelische gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Wandelen in groepsverband
en leren over al wat er leeft.
Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit D aan.
U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren. Stokken
en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg over al wat
er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de Duinrand, na
afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree
waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag10:00 – 11:00
5 juni t/m 17 juli

Hatha Yoga.
Voor lichaam en geest. Brengt nieuwe energie en
innerlijke kracht.
Vrijdag11:00 – 12:00
11 mei t/m 13 juli

Spaans
Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje?
Maandag 20:00 – 22:00
23 april t/m 25 juni

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00

Hotel Hoogland, 3 sterren, 30 kamers,
zoekt beschaafde hulp voor de kamers.
Oproep, tijden/ dagen in overleg,
dame of heer en leeftijd niet van belang.
Tevens zoeken wij een
nachtwacht/ receptionist.
Ervaring niet nodig, wel enthousiaste en
correcte houding. Hier geldt dat het een
heer moet zijn en het betreft een oproepfunctie voor plm. 2 nachten in de week.
Kan prima een student zijn of
een gepensioneerd iemand.
Reacties:
Floris Faber; tel. 023 5715541
of mail: info@hotelhoogland.nl

15 mei t/m 29 mei

Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt
ze beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
9 mei t/m 4 juli

Beeldhouwen en Boetseren
Donderdag 19:30 – 22:00 uur

10 mei t/m 21 juni

OOK Samen:
Elke donderdag en twee zondagen in de maand.
Huiskamerproject voor ouderen die het leuk vinden om met
elkaar de dag door te brengen.

Inlooppunt Dorp:
Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur voor mensen
die elkaar graag ontmoeten.
St Agathakerk, Grote Krocht 43. 4 april: gezellige Paasviering.

OOK Toon Hermansgroep:

Koninginnedag
2012
Op WOENSDAG 11 april kunt u
weer een marktkraam huren voor de

ROMMELMARKT!!!
Dit kan in de Krocht vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur.
Prijs per kraam € 25,00.
Let op!! Per persoon kunt u maar één kraam huren.
(maximaal maar 100 kramen beschikbaar)

PARKEREN BIJ OF ACHTER DE
KRAAM IS NIET MOGELIJK!!

Voor mensen die te maken hebben gehad met kanker.
Elke 2de vrijdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur.

Plusdienst:
Voor al uw vrijwillige hulpvragen zoals: klusjes in huis, bezoek,
vervoer naar specialist etc. telefoon: 5717373

Belbus:
De Belbus rijdt van maandag t/m zaterdag door ons dorp om
u ( 55 plusser) naar de supermarkt, de kapper, huisarts of een
andere afspraak te brengen.
Minimaal 1 dag tevoren bestellen: 5717373

Open eettafel voor 55 plussers:
Elke dinsdag en donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur
warm eten bij Pluspunt.
Vrijwilligers staan voor u klaar om het samen gezellig te maken.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 30 APRIL A.S.
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Met oog en oor
de badplaats door

Leegstand in Haltestraat
voor Pasen voorbij
De leegstand van een aantal winkelpanden in de Haltestraat is binnenkort voorbij. Nog
voor de paasdagen zal een zestal winkels geopend worden, of zijn onlangs geopend. Tevens was deze winkelstraat afgelopen zondag voor het eerst, volgens het nieuwe beleid,
autovrij en maakte een groot aantal ondernemers daar gebruik van.
De straat werd afgesloten aan de kant van het
Raadhuisplein met gekleurde luchtpilaren. Deze week
worden op 3 locaties in de
winkelstraat doeken over de
weg gespannen met welkomsttekst voor het winkelende publiek.

Het was al een poos een
doorn in het oog van winkeliers en hun publiek, de leegstand in de Haltestraat. Nog
voor Pasen worden Grand
Café Sjans, Sunnybeach
zonnestudio, een café aan
de andere kant van café de
Klikspaan en een winkel in

tuinmeubelen, kleine geschenken en luxe bloemen
geopend. Onlangs werd al
Brasserie Noen in Jupiter
Plaza geopend en zijn bakker Bertram en La Couronne
van eigenaar gewisseld. Het
gaat de goede kant op met
ondernemend Zandvoort.

Muziektalenten bij New Wave
Tijdens het concert dat muziekschool New Wave afgelopen zaterdag in theater De Krocht organiseerde, werd

duidelijk dat Zandvoort een groot aantal muzikale talenten in huis heeft. Vooral bij de gevorderden was het
vaak genieten van spel en zang.

Gitaartalent van New Wave

Een keur aan studenten in alle
stadia van ontwikkeling lieten
horen hoe ver ze waren. Soms

was dat erg frappant, zoals
twee kleine meisjes die zeer
gedecideerd ‘quatre mains’

speelden maar ook kinderen
die bijna kleiner dan hun gitaar waren. Zeer opvallend
was dat de zangprestaties van
een hoog niveau waren. De
ene liet zich begeleiden door
de piano en de andere weer
door gitaar. Een geslaagd concert waar veel ouders voor
bleven zitten luisteren. En dat
is wel eens anders geweest.
Voor degene die van popmuziek houdt: op maandag 14
mei is er weer een concert
van New Wave. Dan zullen
vanaf 19.00 uur de popbands
van de muziekschool zich op
het podium van theater De
Krocht presenteren. De toegang is gratis.

ZANDVOORT SCHOON !?

en…wat niet bij het grof huishoudelijk afval hoort…
Vanaf 1 april worden de spelregels rondom het ophalen van grof huishoudelijk afval
strenger dan voorheen toegepast. Elk huishouden wordt hierover per brief geïnformeerd.
Afval zomaar verbranden is zonde van het geld en is verspilling van kostbare grondstoffen. Reden genoeg om kritisch om te gaan met onze afvalstoffen. De gemeente
Zandvoort heeft de spelregels voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval beschreven in de Afvalstoffenverordening. Hoe kunt u zich hieraan houden? Door alleen
het huishoudelijk afval aan te bieden dat:
- niet naar de hergebruikwinkel kan
- niet in de rolemmer past
- niet in de textiel-, glas-, plastic- of papierbak kan
- niet mag worden aangeboden omdat het chemisch afval is
of waar asbest in zit
niet onder de term bouw- en sloopafval valt
Gemeente Zandvoort
- niet tot auto-onderdelen, grond of grind behoort
Samen houden we Zandvoort Schoon!?
Zie voor meer info: www.zandvoort.nl/loket/afval en milieu/digitaal loket afval en milieu

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

Ongeoorloofd?

Gamma-mailing, kunt u het
beste contact opnemen
met de Reclame Code
Commissie via www.
reclamecode.nl om uw
klacht in te dienen.

Loslopers

Kunst in de kerk

In de dr. Mezgerstraat is
verleden week door een
particulier een bord ‘te
huur parkeerplaatsen’ in
een plantsoen geplaatst.
Bewoners vroegen zich terecht af of dit zomaar kon
en belde het meldpunt van
de gemeente. In eerste instantie werd er afwijzend
gereageerd, maar na overleg met parkeerzaken werd
men na een uur terug gebeld met de mededeling
dat het bord geen obstakel
is van de openbare weg en
dus geoorloofd is. Rare gang
van zaken want als iedereen
dit gaat doen dan is het einde zoek. Onze tip: plaats gewoon een zandkorrel in de
Zandvoortse Courant.

De coördinator van de
zomerexpositie in de
Agathakerk, Marina
Wassenaar, laat weten dat
het goed gaat met het aanmelden van deelnemers aan
de jaarlijkse expositie, zo
goed zelfs dat er geen nieuwe kunstenaars meer ingeschreven kunnen worden.
Met 28 kunstenaars komt
de Agathakerk aardig vol te
staan met diverse kunstvormen. De expositie is van 7 juli
t/m 8 september en heeft dit
jaar als thema ’Zeegezichten’.

Reddingboot
van chocolade

Verwarrende brief

Veel bewoners in Zandvoort
hebben een mailing van
Gamma ontvangen. Op
de achterkant van de envelop staat een tekst met
als afzender 'de gemeente'.
Hoewel de envelop niet
in de huisstijl van de gemeente Zandvoort is, zorgt
het voor veel verwarring en
krijgt de gemeente er ook
vragen over. De gemeente
benadrukt dat zij niets
met deze mailing te maken heeft. Natuurlijk kan
de gemeente zich vinden in
de suggestie van dit bouwbedrijf om het grofvuil volgens de geldende regels aan
te bieden. Dat houdt in dat
met name bouw- en sloopafval nooit bij het grofvuil
mag worden aangeboden.
Als u zich stoort aan de

De feestcommissie van KNRM
station Zandvoort zorgt altijd
voor ludieke acties zodat de
onderlinge band tussen de
redders nog beter wordt.
Nu het Pasen wordt wilden
zij eens wat anders dan de
traditionele paaseieren. Wat
zou er mooier voor de KNRM
zijn dan een reddingboot in
chocolade, vroegen zij zich
af. De commissie nam contact op met Chocoladehuis
Willemsen en togen met een
schaalmodel van de ‘Annie
Poulisse’ naar de Haltestraat
met de vraag of de meester
chocolatier er iets mee kon en
dat kon hij. Het eindresultaat
mag er zijn: een reddingboot
van heerlijke chocolade en
marsepein.

Langs iedere strandafgang
heeft de gemeente onlangs
mooie, nieuwe borden geplaatst. Echter staat op de
borden dat vanaf 15 april
tot 1 oktober honden tussen 19.00 en 09.00 uur
alleen aangelijnd op het
strand mogen. En dat is nou
juist vorig jaar na veel commotie aangepast. Honden
mogen voortaan ook in de
zomermaanden los lopen,
’s avonds na 19.00 uur en
’s ochtends voor 09.00 uur.
De gemeente
heeft de fout
op de borden
zelf ook ontdekt
en heeft gezegd
dat voor 15 april
a l l e b o rd e n
worden aangepast.

Nieuw systeem

Behalve op maandag 9
april, 2e paasdag, is de bibliotheek ook gesloten op
dinsdag 10 april. Op deze
dag gaan alle filialen over
op een nieuw bibliotheeksysteem. Boeken en andere
materialen kunnen op deze
dagen niet worden uitgeleend of ingeleverd. Vanaf
zaterdag 7 april vanaf 17.00
uur tot en met 10 april is
het ook niet mogelijk om de
catalogus online te raadplegen, online te reserveren en
boeken en andere materialen te verlengen. De uitleentermijn wordt automatisch
aangepast. Kijk voor meer
informatie op www.bibliotheekduinrand.nl.
5

39
DE NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE IS
KLEURIGER EN FLEURIGER DAN OOIT!!!!!
JURKJES, T-SHIRTS, BROEKEN ENZ.

Eerste en tweede Paasdag
18
geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

=W

Tegen inlevering van deze advertentiekrijgt u
10 euro korting bij een aankoop boven 50 euro.
geldig t/m 15 april
Grote Krocht 20B - Zandvoort - 023-5715697

20

19

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

Pasen bij de kaashoek:

=O

bij aankoop van onze
Stompetoren kaas een boterlam cadeau.
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Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

?

De nieuwste zomer collectie
woonaccessoires is binnen!
=? leukste cadeaus al vanaf € 3,95.
De

=O

Voor uw paasbrunch:
- Diverse huisgemaakte quiches
- eiersalade met truffel
- huisgemaakte gevulde eieren
- en natuurlijk " DE ASPERGESOEP" uit de keuken van Fleur

Dreams&
&Daytime
Daytime

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: Maandag van 12:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Fijne paasdagen.Wij zijn beide paasdagen open.
Haltestraat 38, tel. 5715000

29
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Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345
zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

21

2-9-2011 13:57:16

Bloeiende tuinplanten
Tuinaarde en potgrond
Op onze poet gratis parkeren!

arten

penka
Haring-strip

,-

10 haringen voor 15

Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

De houders van de strippenkaart
krijgen natuurlijk allemaal een
uitnodiging voor onze
haringproeverij
Buitenschoolse opvang De Boomhut

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
6
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Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

6
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Tuincentrum

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

46

SCHOENREPARATIES

=R

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd 1

Bij ons bent u aan het
juiste adres voor al uw

De 2e zaterdag in september
bij Strand 21.

57

=J

Pasen, extra feestelijk
met bloemen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

APK

31

Onderhoud en reparatie alle merken
=A
Occasions in - en verkoop

Wa n t v o o r e e n g e s l a a g d f e e s t ,
moet je bij 21 zijn geweest!

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

www.dezeemeermin.com

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

Verrassingsfeest voor 40-jarige
drogisterij in Oranjestraat
Vorige week zaterdag werd rond drie uur de Oranjestraat

plotseling afgezet en marcheerde een muziekband fees-

telijk naar de drogisterij van mevrouw Hamminga-Stutvoet op nummer 7. Een jubileumfeest, inclusief concert op

straat, voor de jarige uitbaatster die haar zestigste verjaardag vierde en maar liefst 40 jaar de bekende drogisterij
(voorheen Bouwman) liet bestaan.

Mevrouw Hamminga-Stutvoet wordt gefeliciteerd door
wethouder Göransson

Namens de gemeente zorgde
wethouder Belinda Görans
son voor een toepasselijke
bloemenhulde en een toespraak. En uiteraard was een
voltallige delegatie van familieleden daarbij aanwezig. De
vele voorbijgangers bleven
verrast staan kijken naar het
georganiseerde feest voor de

deur van de drogisterij, waar
de muziekband de Zwervers
uit Beverwijk inclusief een
leuk majorettekorps een
muzikale show gaf. Een volslagen verrassing voor de
jarige, die in eerste instantie
nietsvermoedend kwam kijken wat er nu weer aan de
hand was.

Wethouder Göransson sprak
de jarige uitvoerig toe en
roemde de enorme inzet in
haar drogisterij. Met haar
diploma’s drogisterij en pedicure werd zij onder andere
ook het verkooppunt van
Zandvoort voor elastieken
kousen. Daardoor kreeg zij
leuke contacten met artsen
en medewerkers van verzorgingshuizen. Een zeer uitgebreide klantenkring weet zij
al jarenlang van dienst te zijn.
Vage plannen om de drogisterij van de hand te doen,
zijn een stuk concreter geworden nu zij binnenkort
onder het mes gaat voor een
vervangende heup. Ze is wel
van plan om, in een andere
locatie, actief te blijven met
de elastieken kousen en als
pedicure. Onder het genot
van een hapje en een drankje
en een afscheidsmuziekstuk
van de band werd wat later
de Oranjestraat weer vrijgemaakt voor het normale
verkeer.

Nieuwe locatie voor Slender You Zandvoort
In drie jaar tijd is Slender You een begrip geworden in

Zandvoort. De oude locatie werd te klein en na lang zoeken
viel de keus voor een ruimer pand op de Hogeweg 56a. Op 1

april was de herinrichting klaar en konden de vele klanten
en belangstellenden de nieuwe locatie bewonderen.

De trotse eigenaars Peter en Ineke Smits

tekst en foto Nel Kerkman

In de smaakvol ingerichte
ruimte waar voorheen een
makelaarskantoor gevestigd
was, staan niet alleen de
6 bewegingsbanken en de
‘Vacu-shaper’ klaar maar ook
een superluxe zonnebank

met allerlei moderne snufjes
zoals verneveling, airco en
aromatherapie. Ook nieuw
is het Maxuvite concept wat
tijdens de opening werd gedemonstreerd. Door middel
van verschillende massagetechnieken wordt de cellulitis
aangepakt waardoor de huid

strakker, gladder en slanker
wordt.
Maar dat is nog niet alles wat
de actieve eigenaars Ineke en
Peter Smits u kunnen aanbieden. Zo is er de mogelijkheid
voor stoelmassage, infrarooden voetmassage. In een afgeschermd gedeelte kunt u op
afspraak uw handen en voeten
laten verzorgen bij de pedicure
en is er een magnetiseur aanwezig. Natuurlijk staan de zes
verschillende gemotoriseerde
Slender You tafels centraal
waarop uw lichaam op een
prettige en onbelaste manier
wordt getraind en versterkt.
De totale training duurt per
keer een uur, dus 10 minuten
per tafel. Bij elke oefening
wordt u door gediplomeerde
medewerkers begeleid. Gaat
u eens langs voor een kennismaking of een proefles. Kijk op
www.slenderyouzandvoort.nl
of bel 06-19413733.
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Olympia’s Tour Zandvoort 2012
Koersdirecteur Herman Brinkhoff
In de aanloop naar Olympia’s Tour zal de Zandvoortse Courant in de komende weken aandacht besteden
aan personen die veel met deze koers gemeen hebben. Deze tweede week praat technisch koersdirecteur Herman Brinkhoff van Olympia’s Tour ons bij
over zijn herinneringen aan de oudste etappekoers
door Nederland en de plannen voor dit jaar.

Rick van Loog wordt door de rondemiss gefeliciteerd

Foto: Fotocollectie Anefo

Herman Brinkhoff is zelf
een oud-professionele
wielrenner die mooie herinneringen koestert over
de oudste etappekoers
door Nederland. Zelf herinnert hij ook aan het wereldkampioenschap dat in
1967 in onze woonplaats
heeft plaatsgevonden
maar ook aan 1980 toen
de Ronde van Nederland
ook in Zandvoort was;
dat was een profkoers. Al
eerder finishte deze ronde in Zandvoort. In 1956
werd Rick van Loog winnaar op het circuit. Er was

toen een etappe van Breda
naar Zandvoort en die werd
toentertijd gewonnen door
de Belgische prof Ludo
Delcroix. De volgende etappe, van Zandvoort naar ’s
Heerenberg, werd overigens
gewonnen door de bekende
vaderlandse renner Johan
van der Velde. Volgens hem
was dat de laatste Ronde
van Nederland.
Volgens Brinkhoff is de
organisatie heel blij met
Zandvoort als proloogen startplaats. “Ik heb
mooie herinneringen aan

Zandvoort. Ik reed bijvoorbeeld samen in dezelfde
ploeg met Roy Schuiten,
de Zandvoorter die in 1975
wereldkampioen werd op
het baanonderdeel achtervolging”, herinnert hij
zich. Schuiten heeft echter in Olympia’s Tour nooit
echt succes gehad, wel in
andere koersen heeft hij
kunnen laten zien wie hij
was. Toch heeft Schuiten
in 1974 één etappe gewonnen in Olympia’s Tour. Na
zijn afscheid als profrenner was hij nog drie jaar
ploegleider van de PDMploeg. De Zandvoortse
Courant zal later in deze
reeks meer aandacht aan
hem besteden.
Op de vraag aan Brinkhoff
of Zandvoort na het driejarige contract nog in
aanmerking kan komen
voor verlenging, houdt hij
een slag om de arm. “De
verkeerssituatie richting
Zandvoort en er weer
uit, is best een obstakel.
Slechts twee toegangsen afvoerwegen is niet
echt ideaal. Het zou moeten passen in het routeschema, want meer naar
het westen kan natuurlijk
niet”, geeft de technisch
directeur met humor aan.

Makelaars tevreden over Open Huizen Dag
De Zandvoortse makelaars die meededen met de Open

Huizen Dag van afgelopen zaterdag, waren over het alge-

meen tevreden over de aandacht voor de diverse te bezichtigen panden. Niet overal was evenveel toeloop, maar het
merendeel van de verkopers was dik tevreden.
Het is ieder jaar weer afwachten of er potentiële
kopers naar de panden komen. Jan van Lingen van
Cense & Van Lingen was
een tevreden man. “Niet
alles stond volop in de belangstelling maar wij had-

den een pand waar maar
liefst 14 gegadigden op af
kwamen. Ook zijn er nu
mensen die nog een keer
een bepaald pand willen
bezichtigen en zijn we met
een aantal mensen bezig
om een vervolgafspraak te

maken. Ik ben dus heel positief”, zei hij. Ook Greeven
makelaars, bij monde van
Rob Greeven, gaf aan zeer
tevreden te zijn. “Het was
over het algemeen een
‘leuke’ opkomst. Er waren
panden die in de smaak
vielen maar ook een aantal wat minder. Wij hebben hele serieuze reacties
gekregen en zijn nu bezig
met het nabellen, om eventueel nieuwe afspraken te
maken”, meldde hij.
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NIET VERGETEN!
Het voorjaar komt eraan en de temperatuur stijgt.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren
Balanceren
56
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen
=i

Bel nu voor een afspraak…

55

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

=L

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

12

Glasschade

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

HAIRSTROKES
Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht
d.m.v. een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende
haartjes die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

Aanbieding voor vrijdag en zaterdag:
Een heerlijk paasslagroomtaartje
van € 11,95 voor € 10,50

34

Wegens vakantie van dinsdag 10 april
tot en met maandag 16 april gesloten.
Wij wensen u fijne paasdagen,

=E

€237,50

WIMPEREXTENSIONS

Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

=O

€85,-

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

 023-5719013

Schnitzelhuis
Tiroler Stuberl
Reserveren gewenst!

Eerste Paasdag
vanaf 19.00 uur diner met live muziek
Paas menu of à la carte
Tweede Paasdag
13.00 uur: Brunch High Tea at the sea

Passage 28-30
2042KV Zandvoort
Tel: 023-5718732
www.tiroler-stuberl.nl

Twitter @Rest_GrandPrix - Facebook.com/LeGrandPrixZandvoort

Reserveren gewenst.
Tel. 023-5716119 - www.beachclubtakefive.nl

Heeft dagelijks wisselende
hoofdgerechten
Vlees, vis en vegetarisch

Deze week een speciaal Paasmenu!

www.legrandprix.nl

Installatiebedrijf
Ton Bakker

Brasserie Noen

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

De lente in zicht.
Tijd voor jaarlijks
onderhoud aan uw cv ketel.
€ 70,- excl. onderdelen, geen contract.

Autobedrijf Zandvoort

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Hét APK keurstation

100 % natuurlijk

APK KEURING

54

Dagelijks geopend vanaf 09:00 uur
Haltestraat 6 - Zandvoort

NIEUW NIEUW NIEUW

=B

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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CV installatie

CV installatie

Kozijnen

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Timmerwerk

Nieuwe kinderactiviteiten
bij Center Parcs Zandvoort

Drukte op Lenteplein
bij Nieuw Unicum

Vorige week donderdag werden bij Center Parcs Park

Vorige week donderdag was het druk in ‘De Brink’, de grote

viteiten gepresenteerd. In aanwezigheid van burgemees-

het gezellige plein te vinden en genoten van het gebodene.

Zandvoort op feestelijke wijze de vernieuwde kinderactiter Niek Meijer en een groot aantal Zandvoortse kinderen,
vond deze middag ook een speciale gratis kidsbingo plaats.

Mascotte Orry maakt kennis met de burgemeester

Samen met Orry, een bekende figuur in Center Parcs,
vermaakten de kinderen zich
uitstekend. Uiteraard was er
voor ieder kind een prijs en
na afloop werd er nog lekker
gesmuld van pannenkoeken
in het ‘Pancakes’ restaurant
op het park. Met deze gebeurtenis wil Center Parcs
Park Zandvoort graag onder
de aandacht brengen dat het
officiële Center Parcs concept

nu ook naar Zandvoort komt,
hetgeen moet leiden tot
een toename van het aantal
gastnachten op het park en
daarmee meer toeristen in
Zandvoort. Daarnaast wil
het park ook benadrukken
dat het toegankelijk is voor
de omgeving en dat de (kinder)activiteiten ook door
inwoners van Zandvoort en
omgeving bezocht kunnen
worden.

De politiek lijkt zich er nu
ook van bewust dat Anti
Parkeer Regime Zandvoort
serieus moet worden genomen. Verschillende raadsleden, die de informatieavond bijwoonden, lieten
weten naar de stem van de
Zandvoortse bevolking te
luisteren en bereid te zijn
de in 2010 goedgekeurde
parkeernota op de politieke agenda te plaatsen.
Zo liet Carl Simons (OPZ)
weten achter het actiecomité te staan en de petitie
actief te steunen. Gert Jan
Bluijs (CDA) en Jerry Kramer
(VVD), beiden vorige week
aanwezig op de informatieavond, begrepen haarfijn
dat de antistemming niet
zomaar een bewonersprotest was. “Dit is een duidelijk signaal waarnaar moet
worden geluisterd,” zo lieten ze weten.

Meedenkavond

Donderdagavond 5 april
houdt het Anti Parkeer Re
gime comité in het Wapen
van Zandvoort een meedenkavond voor bewoners,
ondernemers, hoteliers en
strandpachters. Doel van
deze avond is om alternatieven te bedenken voor het
oplossen van het bekritiseerde parkeerbeleid en een lijst
van actiepunten op te stellen, die tijdens de nieuwe
Ronde Tafel bijeenkomst
naar voren zullen worden
gebracht.

Positief en samen

Trees Mok: “Wij willen dat
de knelpunten van het parkeerbeleid worden weggenomen. Wij stellen ons daarbij positief op. Wij zijn van
actiegroep een werkgroep
geworden en willen oplossingen aandragen. Maar ik
proef bij de gemeente een

Berg Totaaltechniek

ontvangsthal van Nieuw Unicum. Velen wisten de weg naar

Een keur van aanbieders wist het publiek met interessante
en vooral ook leuke en lekkere zaken volop te boeien.
Elk jaar weer organiseert
Nieuw Unicum een veelomvattende en zeer gevarieerde
lentefair onder de noemer
‘Lenteplein’. Van alles is er
dan te doen en te koop en
de Unicum-aanbieders zijn
meestal ook de producenten van de handelswaar. Vis
van Floor en chocolade van
Willemsen zijn ook geliefde
publiekstrekkers, terwijl leuke workshops voor de bezoe-

kers weer veel kunstzinnige
zaken brachten. Elk moment
van de middag was er iets
te doen. De vele opgestelde
kramen werden druk bezocht waar de kooplustigen
enthousiast en met kennis
van zaken uitvoerig werden
voorgelicht. Een uitermate
interessante en gezellige bijeenkomst van enthousiaste
standhouders en actieve
workshopleiders.

Druk bezochte Lenteplein Nieuw Unicum

vervolg - pagina 1 - Politiek neemt onrust parkeerbeleid serieus
Stem van het volk
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zekere starheid. Ze laten ons
met ideeën komen, maar ze
zijn niet bereid de nodige informatie te geven waarom
wij vragen. We moeten, zo
vind ik, niet als tegenstanders tegenover elkaar staan,
we moeten elkaar respecteren en samen proberen er
het beste uit te halen voor
ons dorp.”

Informatieavond

De informatieavond vorige week woensdag verliep overigens vrij rustig.
Mediator Baartmans leidde
de bijeenkomst in goede
banen. Hij zorgde ervoor
dat iedereen met een vraag
aan bod kwam. Af en toe
waren er emotionele reacties, maar tot een grimmige
sfeer leidde dat niet. Vanuit
de overvolle zaal (er waren
ruim 200 belangstellenden)
kwam een stortvloed aan
vragen. Zoals waarom zijn

in andere dorpen en steden
de parkeervergunningen
goedkoper? In Bergen zelfs
gratis. Op de vraag waarom
de parkeervergunningen ’s
avonds en ’s nachts niet gelden, liet de wethouder weten dat de Handhaving dan
onbetaalbaar zou worden.
Nadat Sandbergen had meegedeeld dat de invoering van
de bewonersvergunningen
was opgeschort, kwam de
vraag van bewoners die hun
vergunning al hebben aangevraagd wat zij nu moeten
doen. Een gemeentemedewerker wist te vertellen dat
deze mensen een ontvangstbevestiging krijgen. Ook
zouden bewoners van Park
Duijnwijk en Oud Noord een
bewonersbrief krijgen waarin het uitstel nader wordt
uitgelegd. De datum van de
Ronde tafel was bij het ter
perse gaan van deze krant
nog niet bekend.

door Erna Meijer

Na de Top Thuiszorg van vorige week nemen wij nu een totaal andere vorm van thuiszorg onder de loep. In gesprek
met eigenaar Dennis Berg komt direct al naar voren dat de
familie Berg al vanaf 1850 (!) werkzaam is als zelfstandige
ondernemers in de installatietechniek: overgrootvaders,
opa, ooms, allemaal waren zij cv monteurs of loodgieters.
“Zo heb ik het vak van mijn
helaas vroeg overleden vader
Joop Berg geleerd en moest ik
ook op jonge leeftijd leren lassen van hem. Zijn motto was
namelijk: Als je geen dikwandig werk kan maken, dan ben
je ook geen monteur”, vertelt
Dennis met trots. Hij was vanaf zijn 15e werkzaam bij diverse
installatiebedrijven en op zijn
21e is hij in Zandvoort als zelfstandig ondernemer gestart.
Inmiddels werkt sinds 2010
eveneens zoon Nigel hard mee
als medevennoot in de zaak,
terwijl ook schoonzoon Mike
niet meer weg te denken is bij
grotere projecten.
Na enkele jaren behoorden
vastgoedbeleggers/pandjesbazen tot zijn grootste
opdrachtgevers en de uiteenlopende werkzaamheden zorgden ervoor dat Berg
Totaaltechniek zich al snel
uitbreidde tot een allroundbedrijf, dat gehele verbouwingen uitvoert. Voordeel voor de
huurders is dat zij rechtstreeks
bij hen kunnen aankloppen.
Een korte opsomming van de
werkzaamheden: cv-installaties, timmerwerk, metsel- en
tegelwerk, schilderen en stukadoren, loodgieter/dakwerkzaamheden, klein elektrawerk,
vloeren, badkamers, keuken,
dakkapellen en –ramen en
kozijnen en deuren…
Recente projecten in Zand
voort zijn onder andere de
totaalverbouwing van het
Thaise restaurant Bandai
Thai in de Zeestraat en de

nieuwe locatie van Eigenwijs
Makelaars aan de Grote
Krocht. Onlangs kon u ook
in deze krant lezen dat
Autobedrijf Zandvoort zijn
pand heeft voorzien van zonnepanelen, waarvoor door
Berg Totaaltechniek een speciale reflecterende dakbedekking is geplaatst.
Waar Dennis met recht
trots op is, is de recente toekenning van het keurmerk
Kwaliteitsvakman door de onafhankelijke stichting met die
naam. Zowel de vakman als de
consument hebben dezelfde
wens: aantoonbaar vakmanschap! Van belang voor dit
laatste is dat er bijvoorbeeld
minimaal een jaar garantie
op het werk is; de klus wordt
volgens de offerte afgemaakt
en bij ziekte of faillissement
van een vakman wordt voor
vervanging gezorgd. Daarbij
komt dat bij opdrachten van
meer dan € 10.000 u een gratis onafhankelijke inspectie
kunt laten doen tijdens het
werk. De ervaringen van klanten zijn waardevol en er wordt
dus gewerkt met klantbeoordelingen. Vanzelfsprekend is
Berg Totaaltechniek verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid en kan de klant,
mochten er onverhoopt toch
problemen zijn, terecht bij de
Geschillencommissie.
Berg Totaaltechniek Zand
voort, tel. 023-5716117 of 0653254297. Internet: www.bergtotaaltechniek.nl.
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Dier van de Week
Sando is een geweldig leuke hond

met heel veel positieve energie! Hij
rent en speelt het liefst de hele dag
en dit terwijl hij al acht een een half
jaar oud is. Hij is erg leuk met soortgenootjes maar met katten kan hij
het niet zo goed vinden; kinderen zijn
voor hem leuk als ze al iets ouder zijn.
Sando zoekt een baas die lekker met
hem gaat wandelen en hem veel
aandacht kan geven. Recentelijk is hij
naar de kapper geweest en heeft hij
een ware metamorfose ondergaan:
van een ruige en stoere haardos
naar een keurig kort kapsel. Omdat
zijn haar zo weelderig groeit is het
belangrijk dat Sando regelmatig geborsteld wordt en af en toe naar de trimsalon gaat.

Bekendmaking
Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering
De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag
25 april 2012 om 13.00 uur bijeen in de ‘Holiday Inn’, Haagse Schouwweg 10 te Leiden.
De volgende zaken komen onder meer aan de orde:
• Verzamelkrediet programma Voldoende Water
• Vaststellen Subsidieverordening Baggerkosten Rijnland 2012
• Verzamelkrediet programma Gezond Water
• Verzamelkrediet programma Veiligheid
• Energiestrategie
• Concept Strategisch Zuiveringsplan
• Kadernota verbonden partijen
• P&C-cyclus Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
• Actualisatie normenkader Rijnland 2012 t.b.v. rechtmatigheid(scontrole)
• Wijziging Verordening Schadevergoeding Rijnland 2005
• Wijziging Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering en Commissie Rijnland 2005
m.b.t. artikel 9 lid 1 “Openbare kennisgeving”
• Opvolgen aanbeveling Rekenkamercommissie
• Drainagemaatregel polder De Noordplas
• Gefaseerde aanpak pilot baggeren overige watergangen
• 1e Resultaten jaarrekening 2011
• Bestuurlijke samenvattingen Audits 2011
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde
Vergadering op de aangegeven tijdstippen bijeen in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59 in Leiden:
Commissie Voldoende Water - dinsdag 10 april 2012 om 09.30 uur
Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening - woensdag 11 april 2012 om 09.30 uur
Commissie Veiligheid en Gezond Water - woensdag 11 april 2012 om 14.00 uur
De vergaderingen van de commissies zijn ook openbaar.
De stukken liggen vanaf 4 april 2012 tot aanvang van de vergadering voor een ieder 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) 306 3584
(of per e-mail: bestuursondersteuning@rijnland.net).
Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden
in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. Deze bekendmaking vormt daarop eenmalig
een uitzondering. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad.
Leiden, 4 april 2011

Droge voeten, schoon water
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Deze super leuke “niets mis mee” hond wacht op een leuke baas; bent u dit? Kom dan snel
langs om een keertje met hem te wandelen in de duinen. Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888,
internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

DORSMAN.NL OF 023-5714534

C U L T U UR
Swingend jazz concert in theater de Krocht
Elke maand weet stichting Jazz in Zandvoort zijn publiek te verrassen met een diversiteit aan jazzmusici. Zondagmiddag maakten de jazzliefhebbers kennis met één
van de beste jazzgitaristen van Nederlandse bodem: Vincent Koning. Samen met het

overbekende Trio Johan Clement was het als van ouds weer genieten van kwalitatief
hoogwaardige live jazz.

Vincent Konings op gitaar

door Nel Kerkman

De swing zat er al direct in
bij het op een na laatste
concert van seizoen 20112012. Traditioneel opende
het Trio Johan Clement, bestaande uit Johan Clement
op piano, Eric Timmermans
op contrabas en Frits
Landesbergen op drums,
met een geweldig intermezzo. Direct erna was het

tijd voor Vincent Koning om
zijn kunnen te laten horen.
Vingervlug vlogen zijn vingers over de snaren bij zijn
eerste solo in ‘Nobody else
but me’. De toon was direct
gezet voor een fantastisch
concert waar de spetters
van af zouden vliegen.

Jazzmuziek
op topniveau

Tussen het trio en Koning

was er direct een goede
samenwerking met afwisselende solo’s. Met veel akkoorden vervolgde Koning
het concert met ‘Avenues’
en hij vroeg zich af of hij dit
nummer, ooit gespeeld als
student bij het conservatorium, nog wel uit zijn vingers zou krijgen. Hij hoefde
zich geen zorgen te maken
want het kwam er subliem
uit: wat een gitarist! Maar

ook Landesbergen was
in optima forma met zijn
drumsolo en over vingers
gesproken, daar wisten
Clement en Timmermans
ook wel raad mee. Als een
waterval vlogen de noten
door de lucht en er werd
driftig geïmproviseerd door
de heren.
Niet alleen het publiek genoot maar ook de musici zag
je genieten van de muzikale
uitstapjes. In het nummer
‘What’s new’ viel vooral het
samenspel van de snaarinstrumenten van Koning en
Timmermans op. De ballades gaven een rustig element in het geheel en daarbij kwamen de gitaarsolo’s
nog beter tot hun recht.
Met het nummer ‘Oleo’ van
Sonny Rollins als uitsmijter
was het swingende concert
veel te snel voorbij. Zoals
voorzitter Hans Reijmers het
in zijn voorwoord vermeldde: “Voor degenen die niet
aanwezig zijn: wat jammer
dat je dit gemist hebt!”
De laatste kans om nog een
keer te genieten van jazzmuziek op topniveau is op
6 mei, dan komt de klarinettist David Lukacs naar theater De Krocht.

Word ook vriend van Beeldende Kunstenaars Zandvoort
Alle Vrienden van BKZ waren in het Zandvoorts Museum
uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Daarbij ver-

zorgde museummedewerker Jan Kol een interessante
diapresentatie over de huidige tentoonstelling, ‘Zandvoorts zilver, servies en souvenirs’, met aansluitend een
rondleiding.

door Nel Kerkman

“Wat was Zandvoort toen
nog mooi”, verzuchte iemand bij de foto van het
Kurhaus. De korte presentatie, uitstekend begeleid
door Kol, toonde de granddeur van de toenmalige ho-

tels waarvan in het museum
momenteel serviesgoed
en zilveren gebruiksvoorwerpen tentoongesteld
staan. Deze avond werd
speciaal aangeboden om
de Vrienden van BKZ te verwennen. Er waren heerlijke
amuses en drankjes en je

kon even bijpraten over de
kunst. Voorzitter Udo Geisler
vertelde in zijn welkomstwoord over de toekomstige
plannen van BKZ waar ook
dit jaar Kunstkracht 12 en
de Kunstmarkt prominent
aanwezig zijn.

Vrienden

De vereniging Beeldende
Kunstenaars Zandvoort
verzorgt verschillende evenementen op het gebied
van kunst en cultuur, zoals
de jaarlijkse kunstroute, de
tweejaarlijkse kunstparade

en het jaarlijkse open huis.
Voor een bedrag van tenminste € 25 per jaar kunt u
BKZ ondersteunen om deze
evenementen nog beter op
de kaart te zetten en mogelijk uit te breiden. Als vriend
wordt u op de hoogte gehouden van en uitgenodigd
voor alle activiteiten van
BKZ. Daarnaast heeft u als
vriend recht op een korting
van 5% op al uw aankopen
bij de leden van BKZ. Wilt u
ook vriend van BKZ worden?
Op www.bkzandvoort.nl
staat het inschrijfformulier.

Zandvoortse Courant • nummer 14 • 05 april 2012
(advertorial)

Samen spaar je sterker.
Dat is het idee.
Niels Dekker is adviseur Particulieren van Rabobank
Haarlem en Omstreken. Hij werkt op het kantoor aan
de Binnenweg in Heemstede en houdt zich daar ondere andere bezig met het geven van spaaradviezen.
Over de diverse spaarmogelijkheden maar ook over
een speciale spaaractie vertelt hij:
‘Tegenwoordig moet u financieel zelf het heft in handen nemen. Dat doet u door te sparen voor nu en
later. Daarbij staat u er niet alleen voor. Wij helpen u
graag bij het bepalen van uw spaardoel en de keuze
voor een spaarrekening die daar het best bij past. We
begrijpen dat u liever niet voor vervelende financiële
verrassingen komt te staan. Wij adviseren daarom
altijd om eerst voldoende geld te reserveren voor
onverwachte uitgaven, een zogenaamde buffer. Een
reservepotje. Zo'n potje helpt u door de dure periodes in een jaar heen (denk aan de feestdagen of
vakanties). Of om een kapotte wasmachine of auto te
vervangen. Door geld op een spaarrekening te zetten,
voorkomt u dat u plotseling geld moet gaan lenen.
Een indicatie voor veelvoorkomende situaties is een
buffer voor een alleenstaande van € 5000,- en voor
een gezin met een modaal inkomen en een koopwoning zo’n € 10.000,-.
Als u al voldoende buffer heeft geregeld helpen we
uiteraard ook graag met een oplossing voor het realiseren van uw andere spaardoelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de studie van de kinderen, een grote
uitgave, inkomen voor later of het aflossen van uw
hypotheek. Of misschien wenst u meer rendement
op uw spaargeld en zou beleggen voor u interessant
kunnen zijn.
Tot en met 30 april hebben we trouwens een hele speciale spaaractie. Zoals u ongetwijfeld weet is Rabobank
Haarlem en Omstreken een coöperatie en dragen we
onze leefomgeving een warm hart toe. Als u in de
actieperiode op uw nieuwe of bestaande spaarrekening een bedrag van tenminste € 450,- stort, maakt u
kans op uw inleg retour en steunt u een goed doel! U
kunt via onze website www.rabobank.nl/haarlem een
keuze maken uit de volgende goede doelen: Stichting
Dierentehuis Kennemerland, Stichting Voedselbank
Haarlem en Omstreken, Straatjournaal, Nationale
Vereniging de Zonnebloem, Stichting Vrienden van
Brijder en het Jeugdsportfonds Haarlem. Wij maken
dan € 10,- voor u over aan het goede doel van uw
keuze. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn
en de leefbaarheid van ons woon- en werkgebied.
Da’s toch winst voor iedereen?
Kom voor een persoonlijk spaaradvies langs op één
van onze vestigingen. Kijk voor alle informatie over
spaarvormen, spaardoelen en de
actievoorwaarden van onze speciale spaaractie op www.rabobank.
nl/haarlem of bel (023) 512 05 12.
Niels Dekker
Adviseur Particulieren
Rabobank Haarlem en Omstreken
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand april voor Pashouders:

Lekker compleet gevulde
Paasplank met 4 stukjes
Franse kaas + toast
Nu per stuk van € 11,30 voor € 8,95

Varkens Filet rollade
lekker gekruid
kilo € 9,95

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Nieuw binnen:
Een mooie collectie
van diverse schilderijen.

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Walk of Fame

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

herenshirts
Speciale Paasaanbieding:
British Indigo en RB Boston polo’s
2 voor € 99,95

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Wonen en onderhoud:

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

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Horeca:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012

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 F1

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
Relatie therapeut
Ab van der Neut

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

PERSONAL TRAINER
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

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?

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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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

column door Fenna Kwakernaak, dierenarts
Moos de kater, botst tegen een trein
Op een maandagavond werd met

de dierenambulance een kater binnen gebracht. Nagenoeg in coma

werd hij, zwaar gehavend, op de
tafel gelegd. Hij zou door een trein
zijn aangereden en was er erg

slecht aan toe. De kater had won-

den op zijn kop en ernstige zwel-

ling rond zijn ogen, had een bloed-

neus en ademde erg zwaar. Na een grondig onderzoek en de nodige medicatie hebben
wij hem opgenomen. Gelukkig bleek hij gechipt en konden we zijn baasje op de hoogte
brengen en zo kwamen wij ook achter zijn naam: Moos.
Door de nacht heen hebben
we Moos goed in de gaten
gehouden en meerdere
keren pijnstilling gegeven.
Halverwege de nacht leek
Moos iets bij te komen. De
volgende dag was hij weer
goed wakker, maar nog
steeds erg benauwd en had
een flinke zwelling bij zijn
kop. Zijn baasje, Mevrouw
Puttenaar uit Zandvoort,
kwam de volgende morgen
even bij hem kijken. Ze was
erg bezorgd geweest over
Moos.
De machiniste van de trein
belde de volgende ochtend
om te vragen of wij een gewonde kat binnen hadden
gekregen. Ze had Moos in de
richting van de trein zien lopen toen ze naar Zandvoort
station reed. Het leek toen
of ze iets tegen de trein
“voelde” botsen. Op de terugreis zag ze Moos liggen.
Ze twijfelde geen seconde
en heeft de trein stil gezet
en de dierenambulance
gebeld. Deze hebben Moos
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naar ons toe gebracht. De
machiniste was heel blij dat
Moos nog leefde.
Wegens de harde botsing
met de trein hebben we
van Moos röntgenfoto’s
gemaakt. Hier bleek dat
hij, behalve dat hij bont
en blauw was, verder geen
botbreuken had opgelopen. Al vrij snel at Moos
weer wat zacht voer en na
een dag ook al weer brokjes! Moos had een flinke
hersenschudding en kreeg
dus nog enkele dagen pijnstilling.
Na 3 dagen mocht Moos
weer naar huis naar zijn
opgeluchte baasjes. Hij trok
zich de eerste dagen terug
op zolder en had zijn rust
nog heel erg nodig. Maar
de dagen daarna ging het
steeds beter. Hij komt nu
weer gezellig bij zijn baasjes langs voor een knuffel
en wil zelfs graag op bed
liggen. Buiten vindt Moos
het nog een beetje eng en

gaat hierdoor gelukkig niet
ver van huis.
Dankzij Moos zijn chip, konden we zijn baasje snel op
de hoogte stellen. Het komt
helaas vaak voor dat katten
of honden niet gechipt zijn
of dat de chip niet geregistreerd is. Bij deze dieren
is de eigenaar moeilijk te
traceren waardoor ze vaak
uiteindelijk in het asiel belanden. Het is dus van groot
belang om een huisdier te
chippen en indien uw dier
al gechipt is, te controleren of de chip juist geregistreerd is. U kunt dit doen
op de website van de NDG
(Nederlandse databank gezelschapsdieren).
Moos was bij zijn laatste
controle op de praktijk
weer helemaal in orde. Hij
heeft er alleen een klein
litteken op zijn neus aan
overgehouden en hopelijk
een wijze les geleerd: nooit
meer tegen een trein aan
lopen!

Twee aria's van Bach in Taizédienst
Op Goede Vrijdag, 6 april, heeft de werkgroep van de Oecumenische Taizédienst Zandvoort

een bijzondere viering samengesteld. Het thema van deze viering is ‘Sterven om te Leven’
en heeft betrekking op Goede Vrijdag, waarop we het lijden en sterven van Jezus gedenken.
De lezing is uit Joh.19:2327 en de Taizéliederen zijn
speciaal bij het thema uitgekozen. In deze viering is
er een muzikaal intermezzo,
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Jan Peter Versteege zal twee
aria’s van J.S. Bach, waarvan
een uit de Mattheus Passion,
zingen met aan de piano
Theo Wijnen. Vanaf 19.00

uur is iedereen van harte
welkom in de Agatha kerk.
Na afloop van de dienst om
20.00 uur staat de koffie en
thee klaar.
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Arlan Berg
Deze week komt de familie Berg prominent in de krant. In

de rubriek ‘Zandvoort in Bedrijf’ wordt aandacht besteed
aan Berg Totaaltechniek en als dorpsgenoot koos ik voor

broer Arlan, ook welbekend in ons dorp. Arlan, wiens of-

oktober 2011 heeft hij ook een viskraam bij Albert Heijn op
de Zijlweg in Haarlem. Zes dagen per week wordt er vers
aangevoerd, met als noviteit gevulde eieren met zalmsalade
en Hollandse garnalen.

ficiële naam bij de burgerlijke stand Alan is omdat de amb-

Hoewel Arlan, zoals hij zelf zegt, een hekel aan sporten heeft
tenaar destijds de naam Arlan niet erkende (…) is 43 jaar (met uitzondering van 5 jaar tafeltennis) heeft dit hem niet
belet om zich actief op dit terrein voor Zandvoort in te zetten:
geleden, samen met tweelingbroer Patrick, geboren.
“Omdat er altijd, en nu nog steeds trouwens, werd gemopperd
“Wij leken heel veel op elkaar, droegen ‘uit vrije wil’ vrij lang dat er hier niets gebeurt, heb ik in 2004 meegewerkt met de
dezelfde kleding en moesten daarom met kettinkjes en let- lange eettafel op het strand tijdens de viering van Zandvoort
ters uit elkaar gehouden worden. Onze moeder, die al
700. Het hele eetgedeelte heb ik toen op mij genomen.
de zonen Dennis en Melvin had, had dolgraag
Met Mark Rasch zijn wij in 2006 de wielerroneen meisje gehad. Zij naaide graag en was
de van Zandvoort gaan organiseren voor
graag met kantjes en lintjes aan de slag
zowel profs als voor dames en kindegegaan”, vertelt Arlan met plezier. Een
ren. Daarna volgden de Solexrace en
droevige periode in zijn nog jonge
de bekende zeepkistenrace voor
leven was het overlijden van zijn
kinderen op Koninginnedag, de
vader. Arlan was 15, en vijf jaar
laatste jaren met Ivo Lemmens
daarna overleed zijn moeder.
als helpende hand.” Helaas vinden deze leuke activiteiten, in
Na de Josine v.d. Endeschool,
ieder geval dit jaar, niet meer
de Plesmanschool en de Kievit
plaats. Naast het feit dat Arlan
Mavo (alle drie reeds lang verminder tijd tot zijn beschikking
dwenen) ging hij in de kaasheeft vanwege zijn tweede viswinkels van Ben Goemans en
kar, speelt ook mee dat het ieder
Corrie v.d. Maas in Haarlem en
jaar weer flink knokken was om
Amsterdam aan het werk. Na 8 jaar
de benodigde sponsorgelden bij elmaakte hij de overstap naar de KPN,
kaar te krijgen en eveneens vond hij
waar hij via een leerarbeidsovereenkomst
de houding en medewerking van het colals monteur aan de slag ging. Hierna werd
lege van B&W niet altijd positief. Ook de verArlan Berg
hij verkoper bij Primafoon in Schalkwijk, tenslotte
huur van de 25 Solexen heeft hij op moeten geven.
was het contact met klanten zeer vertrouwd, en werd hij Jammer, want Zandvoort kan alle promotie goed gebruiken!
manager in Beverwijk.
Zijn gezin, bestaande uit vrouw Debby van der Storm en zijn
“In 2000 heb ik samen met Dennis de viskar van Maarten twee dochters Alicia van 8 en Melanie van 5, zal echter wel
Spiers op het strand gekocht. Broer Patrick was ons in 1999 een zucht van verlichting slaken nu Arlan wat dat betreft
al voorgegaan met de aankoop van ‘De Zeemeermin’. Via een meer tijd tot zijn beschikking heeft. Alhoewel? “Ik ben poliinterne opleiding bij Jaap Kroon heb ik het vak geleerd. In tiek zeer geïnteresseerd. Je houdt van het dorp en ik heb er
2005 werd de landelijke koopzondag vrijgegeven, waardoor een mening over. Daarom zit ik ook in de schaduwfractie van
er vooral in Zandvoort op het strand minder wandelaars het CDA, als betrokken inwoner en als ondernemer”, vertelt
kwamen. Wij hebben toen een standplaats op de boulevard hij tot slot.
verkregen. Op de plek waar ik sta (Boulevard Barnaart, red.),
moet ik het vooral hebben van de automobilisten en fietsers”, Zandvoort mag blij zijn dat er nog dorpsgenoten zijn die zich,
geeft hij ter verduidelijking aan. Sinds 2006 is Arlan voorzit- op welk terrein dan ook, willen blijven inzetten voor de gezelter van de Vent- en Standplaatshouders Zandvoort. Met heel ligheid en de leefbaarheid van ons dorp. Arlan Berg behoort
veel plezier werkt hij zeven dagen in de week, waarbij hij ook zeer zeker tot die categorie en het was dan ook zeer plezierig
nog twee man in dienst heeft. Dat moet ook wel want sinds om zijn betrokkenheid in ons gesprek duidelijk te merken!

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

Tot half april
wisselvallig en koel

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

Het zogenaamde polaire front gaf het aprilweer gure trek-

jes afgelopen woensdag. De koude noordooster, tot een
dikke windkracht 6, maakte het gevoelskoud in Zandvoort

en omgeving. De gevoelstemperatuur komt bij deze combinatie temperatuur-wind al snel rond het vriespunt uit.
Genoemd front met wat
neerslag markeerde de
overgang tussen zeer
koude lucht die zich uitbreidde tot over ZuidScandinavië en de zeer
zachte lucht die tot over
Frankrijk en België reikte.
De meeste regen en natte
sneeuw viel buitengaats
op de Noordzee en richting Engeland. Daar kan
men vanwege de extreme
droogte wel een plas water gebruiken op de verdorde velden.
Inmiddels zitten we aan de
‘koude’ zijde van die frontale zone en is het alweer
uitgebreid opgeklaard. De
stevige noordoostenwind
blijft nog even doorstaan
op donderdag. De nacht
naar vrijdag wordt tamelijk koud en als het volledig uitklaart en bovendien de wind zo goed als
wegvalt, kan het buiten
de bebouwde kom enkele
graden vriezen.
Tot het paasweekend blijft
het zo goed als droog, onder invloed van een mobiele hoge drukwig, maar
juist tijdens Pasen neemt
de (lichte) wisselvalligheid toe. Echt paasbest

weer hoeven we dus niet
te verwachten dit jaar. Er
is kans op enkele buien op
7, 8 en 9 april en de temperaturen zijn maar povertjes. Veel warmer dan
een graad of 8-9 wordt
het veelal niet overdag.
De kans op nachtvorst is
nog steeds niet helemaal
onmogelijk tijdens een
heldere en stille nacht.
Tot omstreeks half april
lijkt er nog geen zicht te
zijn op een belangrijke
weersverbetering. Rond
12 april zien we zelfs een
actieve depressie op de
kaarten verschijnen in
het Noordzeegebied.
Kennelijk moeten we het
formidabele weer van
maart nu bekopen met
een week of twee uiterst
mager weer, maar wie
weet zien de weerkaarten
er over een week wel weer
heel anders uit. Misschien
is er dan inmiddels wel
weer zicht op 20-22 graden richting het einde van
deze grasmaand.
Meer weerinfo, vooral met
oog op Pasen wordt gegeven op www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.
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9

10

7-8

9
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1

-1

3

4
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95%

65%

60%

55%

Neerslag

15%

40%

35%

55%

Wind

no. 4

wnw. 4

nw. 3-4

wnw. 3-4

Weer
Temperatuur
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ZANDKORRELS
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................

Te koop of te huur:
Ruime overdekte
garageplek
in Zandvoort centrum
Info 0634657171
.........................................................

Valk Glasstudio
voor Glas in
lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
........................................................

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
.........................................................

Kom zonnen
bij Slender You Zandvoort.
Nieuwste zonnebankHapro Luxura X7.
€ 12 voor 15 min. (Airco,
licht- en aromatherapie).
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733

Gevraagd,
vlotte werkster
voor schoonhouden
appartementen.
In de ochtenduren
(geen strijkwerk).
Werktijden in overleg
(€ 12 p/u.). Tel. 06-55685514
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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)
.........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info:
06-53256274
.........................................................
Kom op
zondag 15 april
naar KDV Pippeloentje
voor de halfjaarlijkse
kinderkledingverkoop!
12.00-16.00 uur.
Uitsluitend
nieuwe kleding
met 50-70% korting
.........................................................
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
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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

GOEDKOOPDRANK.NL
Zandvoort
Administratief
Medewerk(st)er gezocht
Partime
12 tot 20 uur per week
CV Mailen naar
kim@goedkoopdrank.nl
.........................................................
Te huur:
garagebox aan De Schelp.
Excl. electra, € 135,-.
Tel. 06-24220366
.........................................................
Praktijkruimte te huur.
Per dagdeel,
per week of langere tijd.
Meer info:06-23349558
.........................................................
Wie kijkt mee naar de
kunstenaarskolonies in
Nederland van 1840-1940?
Cursus kunstgeschiedenis
Start 10 april
drs. Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Jezus zegt:
Ik ben de Opstanding
en het Leven.
Wie in Mij gelooft zal leven.
Bijbel: Johannes 11:25
.........................................................
Windscherm compl.
H120xB500, i.st.v.n. € 9,50;
1 pr. excl. d.schoenen
pumps Anna Klein mt.37,5
nw grijs lakleder € 9,50;
1 pr. d.pumps blauw Ab
Donker mt.37,5 nw. € 9,50;
2 d.rokken mt.40 1 zw.
1 wit nw. € 6 p.st.;
1 dub. fietstas nw. zwart
€ 4,50. Tel. 5713509
.........................................................
Let op:
De Hedi’s
International
komen eraan
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Apple Iphone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Joke en Piet
Hartelijk gefeliciteerd
met jullie 25 jarig huwelijk.
MaJa, MaRi, EtMi
.........................................................
Feestje Thuis?
www.goedkoopdrank.nl
Bestellingen va 100 euro
Ook goedkoopste
Tap verhuur!

Steigerhout € 2,99/m.
Goedkoop vurenhout
steigerhouten meubelen.
Tevens houtbewerking,
zagen, timmerwerk en
meubels op maat.
Fa. Van Diepen,
K. Onnesstr. 11/3,
tel. 5737888
.........................................................
Verloren:
brede armband
van zwarte stof met
edels en kralen.
Dierbare herinnering!
25 maart bij start
circuit run, fietsenstalling
of Dirk v/d Broek.
Tel. 06-47952497
.........................................................
Creatieve
Fotografie Cursus
6 avonden om de week,
20.00-22.00 uur,
kosten € 135.
Informatie en opgeven
via www.rkarper.nl
of www.robertjan
karper-fotografie.nl
.........................................................
Kom zonnen
bij Slender You Zandvoort.
Nieuwste zonnebankHapro Luxura X7.
€ 12 voor 15 min.
(Airco, licht- en
aromatherapie).
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
.........................................................
Vakkundige reparatie van:
Klokken Uurwerken
en Horloges!
Nu ook weer in Zandvoort
met 35 jaar ervaring in
reparaties van uurwerken
en elektronica.
Halen en brengen
in de regio.
Bel voor informatie:
5730709.
.........................................................
Aan komen lopen
Cyperse kater,
niet gecastreerd
en niet gechipt
Wie kent hem?
Omgeving Witte Veld
06-45844785,
Linda Rubeling
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Uitgesproken!

Interview

Verstand op nul en gaan...

‘Lekker’ consumeren

Wat als je een jonge, passievolle vrouw bent, ondoorgrondelijke kansen ziet in alles wat je doet, een tomeloze inzet

hebt en daar ook nog van geniet? Dan pak je die kansen,
zet je een concept neer waar jouw filosofie vanaf straalt en

bouw je van daaruit verder aan je dromen! Dat is wat de
28-jarige Sheila Schaasberg heeft gedaan, waardoor Zand-

voort een creatieve onderneemster rijker is. Een gedreven
onderneemster die voor no-nonsense staat.
door Mandy Schoorl

Hartelijk en met terechte trots word ik rondgeleid in haar
nieuwe pand. Al doende kom ik erachter dat haar spraakwaterval aan woorden net zo flitsend als haar werkcarrière
is. Na een korte woonperiode op haar 18e in Haarlem, nam
zij de sprong om naar Lelystad Dronten te verhuizen, alwaar
zij in 5 jaar een enorme doorgroei heeft kunnen maken in
verschillende bedrijven, tot een managersfunctie bij een winkelinrichtingbedrijf aan toe.
Maar het werd tijd voor een nieuwe uitdaging en via
Amsterdam en Gouda kwam Sheila uiteindelijk weer terug
in ons dorp. Zij brandde van verlangen om haar opgedane
kennis in wat voor branche dan ook te openbaren, maar een
baan vinden ging moeizaam. Het bracht haar op het idee om
een eigen zaak te beginnen. Maar waarin? Haar vader gaf de
gouden tip: “Zoek iets totaal nieuws buiten je comfortzone
om.” Dat bleek haar start voor vele brainstormsessies. Het
antwoord was eten en drinken, dat heb je altijd nodig en dat
is gezellig. Het ontstaan van haar ‘theeboutique Tea-licious’
was een feit. Zij dronk thee omdat ze geen koffie lustte, maar
meer dan dat wist ze er niet over. Een scala aan workshops
en theecursussen via groothandels volgden.

Sheila Schaasberg

“Het leuke aan thee is dat de kennis erover nooit stopt”, enthousiasmeert zij. Je kunt theesommelier worden, in Sri Lanka
naar een theeschool gaan of het toepassen in het bedrijfsleven. Ook in de omgang met kinderen blijkt thee inspirerend. Zo heeft Sheila op de Mariaschool een 7 weken durende
theeworkshop gedaan met kinderen. Thee is heel breed, wat
je op veel niveaus kunt toepassen. Dat blijft. En dat spreekt
haar erg aan. Zij had net haar draai gevonden, toen al na 8
maanden een volgende mooie kans haar pad kruiste, die zij
niet voorbij kon laten gaan. Haar ‘theeboutique’ is onlangs
uitgebreid met natuurwinkel ‘Bio-licious’ en, autonoom, bijbehorend biologisch restaurant Brasserie Noen, in Jupiter Plaza.
Zij wil iedereen laten weten hoe mooi en gewoon natuurlijke
producten eigenlijk zijn. Pure producten, die groeien zoals ze
horen te groeien, zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. De
natuurwinkel start met een basisassortiment aan levensmiddelen en breidt uit naar de behoeften en wensen van de klant.
Sheila is realistisch maar ook een gevoelsmens. Een controlfreak, wat zij enigszins als noodzaak ziet bij ondernemen. Ze
neemt graag de tijd voor haar klanten. En hoewel zij zakelijk
netjes en geordend is, blijkt zij privé een chaotische rommelkont te zijn. Haar passie in het werk is haar hobby. Dus met
haar partner gezellig een weekendje weg, mondt altijd uit in
een zoektocht naar spullen voor haar passie. Zij is wie zij is:
“En daar zal hij het mee moeten doen”, legt ze tot slot met
een glimlach uit.

Kijk nou eens!

Wij weten allemaal wel dat vele grote Multinationals het
voor het zeggen hebben in de wereld. Ze bepalen soms welke
wetten er gemaakt worden en ze oefenen druk uit op een
bepaalde markt. En de overheid? Die gaat er in mee, want ze
worden continue gesponsord of ze hebben zelf aandelen. En
wij burgers? Wij worden met mooie marketingcampagnes
diep in slaap gehouden. Alsof er niets aan het handje is met
veel producten.
Maar niets is minder waar! In al onze dagelijkse boodschappen zitten veel stoffen en E nummers die op langere termijn
zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid. Van suiker is het
bekend en E-nummer 621 ook, dat ook wel als gistextract
wordt weergeven. En toch kopen we die producten omdat
we er niet bij stil staan en de reclames vertellen ook anders. We eten wel lekker, maar voedzaam is het niet altijd.
Integendeel!
Ook om dierproeven in de cosmeticabranche kan ik wel janken. Honden, katten, konijnen en andere dieren worden ernstig verminkt om onze shampoo, zeep of make-up te testen,
terwijl dit absoluut niet nodig is. U moet het maar eens gaan
Googlen, dan spreken de beelden voor zich! Terwijl er genoeg
goedkopere en diervriendelijke alternatieven zijn, zoals de
huismerken van de HEMA, Kruitvat, DA of De Tuinen. Al voor
€ 1,50 heb je een goede en diervriendelijke shampoo. Het is
toch eigenlijk mesjogge als je er over nadenkt?! Al die dierproeven en gif in ons eten, terwijl moeder aarde ons voedzaam eten heeft gegeven, zelfs natuurlijke shampoo en zeep!
Het welzijn van ons lichaam is ons heilig, maar dier en natuur
zijn eveneens eerbiedwaardig. Kijk eens verder dan de reclame en verdiept u eens in wat er daadwerkelijk in een product zit of waar u uw
kostbare centjes aan uitgeeft. Het zal u
doen verbazen! Zomaar een paar websites: www.proefdiervrij.nl, www.trosradar.nl en www.allesoverenummers.nl.

door Maxim Roos

door Maxim Roos

Tegeltje
Aan het opladen voor de Paasraces

Een jongen maakt zijn vriendin
jaloers op andere vrouwen.
Een heer maakt
andere vrouwen jaloers
op zijn vriendin.
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SPA PEDICURE

Healthclub Zandvoort BV
Burg. van fenemaplein 27
2042 TH Zandvoort

7

Nieuw bij Dynamics!
Flip-in hair!

=P
Luxe spa ervaring voor de voeten in verschillende aangename
geuren. Met de beste natuurlijke extracten en etherische oliën,
is de pedicure behandeling met OPI producten een ervaring van
ontspanning en weldaad, met een verfrissende werking voor
lichaam en geest en met een direct voelbaar resultaat.

Mini pedicure
Lakken
Spa pedicure
Frenche pedicure met gel
OPI Axxium gel systeem

€ 22,50
€ 7,50
€ 45,00
€ 37,50
€ 32,50

Binnen 1 minuut lengte en volume,
makkelijk zelf te doen!
Effect van 125 extensions!
Nieuwsgierig?
Bel: 023-5732615!

kookrubriek

Thorbeckestraat 15 - 2042 GL Zandvoort
Geopend van dinsdag t/m zaterdag

Kook eens anders
Recept

Recept

Deze week opnieuw een recept uit ‘De Vegetarische optie’,
het kookboek wat 2 weken geleden werd besproken in deze rubriek.

Tijm-uientaart met Gruyère
Snack/voorgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:
Voor het deeg:
• 65 g koude boter,
in blokjes
• 100 g bloem
Voor de vulling:
• 50 g boter
• 750 g witte uien,
in erg dunne plakjes
• 1 groot ei
• 2 grote eidooiers
• 200 ml crème fraîche
• 2 theelepels Dijonmosterd,
• 1 theelepel tijmblaadjes,
• 60 gr. Gruyère,
versgeraspt,
• versgeraspte
nootmuskaat.

Bereiding:

12 zaterdagen
van 8.45 tot 9.45 uur
• 3 x per week trainen (cardio en kracht)
• voedingsbegeleiding d.m.v. Ben Fit
(minimaal 8 tot 10 kilo gewichtsverlies)
• meerdere instructeurs aanwezig
• max 20 personen
• start 14 april 2012
• € 275,= per persoon
GEEF JE NU OP WANT VOL = VOL = VOL!
Tel. 5735112 • www.healthclubzandvoort.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.

Slaap lekker allemaal
Het commerciële toeristische beleid in Zandvoort is en blijft een drama, het woord beleid is dan ook
volkomen misplaatst. Uit de tussenrapportage blijkt weer snoeihard het totaal ontbreken van enige
commerciële kennis op het gebied van toerisme. In het hele stuk komt het woord ‘internet’ niet voor!
Hallo jongens, wakker worden: circa 90 % van alle hotelboekingen lopen via internet.

Maak het deeg door de boter, bloem en een snufje zout
in een keukenmachine tot een mengsel dat op grof
broodkruim lijkt. Schuif het mengsel in een ruime kom
en meng er met koele handen of een tafelmes 1-2 theelepels ijskoud water door. Kneed het deeg licht, stop het
in een plastic zak en leg het minstens 1 uur in de koelkast
voor u het uitrolt.

Nu weet ik ook hoe dat komt: als je een ‘Deltaplan’ bedenkt, zit je in je commerciële ontwikkeling nog
in de sfeer van de jaren ’60 van vorige eeuw. Toen was er nog geen internet! In de prognose is, wat
ik vorig jaar nog noemde luchtfietserij, het aantal van 250.000 overnachtingen inmiddels verhoogd
naar 272.000. 2008 naar 2010 geeft echter een daling te zien van 81.000 overnachtingen dus
mijn vraag is: Waar komt die prognose vandaan? Zeer bedenkelijk vind ik dan ook dat de grootste
stijging in één jaar, van 100.000, gepland is in 2014. Dan is dit college er niet meer, dus worden de
opvolgers er lekker mee opgescheept!

Maak de vulling:

Mijn derde en laatste punt is dat college, raad en ambtenaren kennelijk van oordeel zijn dat het bijna
onmogelijk maken voor verblijfstoeristen om hun auto in de buurt van hun hotel te parkeren, per
2013 een positieve invloed zal hebben op de beleving van gastvriendelijkheid te Zandvoort. Het effect
daarvan zal niet direct meetbaar zijn maar zeker in de jaren daarna.

Smelt de boter in een grote, ondiepe pan. Doe er de uien
in en laat ze tussen de 40 minuten en 1 uur op een heel
laag vuur staan tot ze goudgeel en heel zacht zijn. Laat ze
afkoelen. Verwarm intussen de oven voor op 180 °C en zet
een platte bakplaat in de oven zodat die op kan warmen
(op die manier wordt de taartbodem straks beter gaar).
Rol het deeg zo dun mogelijk uit op een licht met bloem
bestoven oppervlak en bekleed daarmee een taartvorm
van 20 cm doorsnee en 3 cm diep. Prik de bodem in met
een vork. Bekleed de deegvorm met aluminiumfolie en
blindbakbonen, schuif de taartvorm op de hete bakplaat en laat hem 15-20 minuten in de
oven staan. Verwijder folie en bonen en zet de deegvorm nog eens 10 minuten in de oven
tot het deeg knapperig en goed gaar is, vooral de bodem. Meng het ei, de eidooiers, crème
fraîche, mosterd en tijmblaadjes. Meng er voorzichtig de uien door, bestrooi met zout en
peper en schep het mengsel op de deegvorm. Strooi de Gruyère over het oppervlak en
strooi er flink wat geraspte nootmuskaat over. Zet de taart 45 minuten in de oven of tot
de vulling goudkleurig is en stevig aanvoelt. Laat 10 minuten staan voor u de taart eet.
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AFVALLEN BIJ
HEALTHCLUB ZANDVOORT

Kortom ik maakte mij eerder zorgen over de toekomst in Zandvoort in verband met het toerisme. Er
wordt nog steeds niet geluisterd naar de mensen met knowhow uit het veld. Sterker nog, men leest
klaarblijkelijk ook geen enkel vakblad op dit terrein.
Ben ik even blij dat ik met zoveel onkunde niets meer te maken heb: dit was mijn laatste, waarschijnlijk
niet diplomatieke, poging om iets op gang te brengen. Als dit ook niet helpt dan wens ik de Zandvoortse
beleidsbepalers verder welterusten!

Op persoonlijke titel,
Bob de Vries
Oprichter / voorzitter Ouderen Partij Zandvoort

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

op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

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.

Wijziging ophalen huisvuil

Inwerkingtreding Convenant Regionale Uitvoeringsdienst
IJmond/ Zuid-Kennemerland i.o.

Vestiging voorkeursrecht Middenboulevard

Op 10 november 2011 hebben de gemeenten Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede
en Zandvoort het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst
IJmond/Zuid-Kennemerland i.o. gesloten met het openbaar
lichaam Milieudienst IJmond. Dit convenant is in werking
getreden per 11 november 2011.
De Regionale Uitvoeringsdienst is gevestigd in Beverwijk, de
vestigingsplaats van het openbaar lichaam de Milieudienst
IJmond. Hier is ook het secretariaat van het bestuurlijk platform gehuisvest. De RUD voert het basistakenpakket uit van
alle convenantpartners, inclusief het basistakenpakket van
de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke
Regeling Milieudienst IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest,
Velsen). Het basistakenpakket heeft betrekking op milieutaken,
zoals het milieutoezicht op activiteiten met een bovenlokale
dimensie (bijvoorbeeld ketenhandhaving asbesthoudend afval
en verontreinigde grond) of andere complexe activiteiten, zoals
de voorbereiding van omgevingsvergunningen (milieu) voor
bedrijven vallend onder o.a. het Besluit risico’s zware ongevallen 1999. Het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergunningen en het toezicht en handhaving van regelgeving ten
aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke ordening maken
geen onderdeel uit van het basistakenpakket.
Het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ZuidKennemerland i.o. ligt vanaf heden gedurende zes weken ter
visie bij Milieudienst IJmond en op de gemeentehuizen van
bovengenoemde gemeenten. Het is niet mogelijk bezwaar en
beroep aan te tekenen.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een
afspraak maken tussen 9.00 uur en 16.00 uur bij Milieudienst
IJmond. Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26
38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Arbeidsvoorwaarden vastgesteld

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende
bekend. Het college heeft in de vergaderingen van 6 en 20
maart 2012 de volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort vastgesteld.
- Technische wijzigingen in de Car-UWO.
- Wijzigingen Car in verband met de verschuivingsdatum AOW.
- Verplaatsingskosten.
- Correctie LOGA-brief in verband met verschuiving ingangsdatum AOW.
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom
te zijn vastgesteld.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 7 april haalt de ecocar weer Klein Chemisch Afval

Op maandag 9 april wordt i.v.m. 2e Paasdag geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van de maandagwijk op woensdag 11 april opgehaald.

Middenboulevard artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten
Aanwijzing

De Raad van de gemeente Zandvoort maken ingevolge de
artikelen 2 en 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend,
dat zij bij besluit van 4 april 2012 diverse percelen die gelegen
zijn in het bestemmingsplangebied ‘Middenboulevard’ hebben aangewezen als percelen waarop de artikelen 10 tot en
met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing zijn. Het besluit van 4 april 2012 treedt in werking
een dag na publicatie in de Staatscourant van 5 april 2012, te
weten op 6 april 2012. De aanwijzing heeft als planologische
basis het bestemmingsplan ‘Middenboulevard’ welke op 29
september 2011 door de raad van de gemeente Zandvoort is
vastgesteld. Het plangebied ‘Middenboulevard is gelegen aan
de boulevard van Zandvoort. De aangewezen percelen zijn
nader aangegeven op het bij ons besluit behorend kadastraal
overzicht en de lijst van aangewezen percelen.

Aanbiedingsplicht

Door het besluit tot aanwijzing van diverse percelen gelegen
in het plangebied ‘Middenboulevard’ als gronden waarop een
voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld
in artikel 10 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van
toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de
eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het besluit
aangewezen gronden, wanneer zij hun eigendom of hun
recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente
Zandvoort te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan
anderen mogelijk is.

Bezwaar tegen het raadsbesluit van 4 april 2012

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na dagtekening van deze publicatie in de Staatscourant tegen het besluit
tot aanwijzing een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen:
de naam en het adres van de belanghebbende, de datum,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het
bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040 AA
te Zandvoort.

Voorlopige voorziening

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons besluit tot aanwijzing, bestaat tevens de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem te verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter zal
de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een
spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage

Het besluit op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd
en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen

percelen, het kadastraal overzicht en het raadsbesluit) liggen
vanaf 5 april 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van
het gemeentehuis (Swaluëstraat 2 te Zandvoort). De openingstijden van deze afdeling zijn maandag tot en met woensdag
van 8:30 tot 16:00 uur en donderdag van 8:30 tot 20:00 uur
en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur

Bouwverordening 2012 vastgesteld

In de vergadering van 21 maart 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de “bouwverordening Zandvoort 2012” met
bijbehorende toelichting vastgesteld.
De wijzigingen ten opzichte van de “bouwverordening gemeente Zandvoort 2010” zijn gebaseerd op de veertiende serie
wijzigingen van de modelbouwverordening van de Vereniging
van Nederlandse gemeenten. Deze serie wijzigingen is nodig
in verband met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012
per 1 april 2012. In de Bouwverordening Zandvoort 2012 is bepaald dat de deze in werking treedt één dag na publicatie. De
verordening ligt met ingang van 5 april 2012 voor een periode
van vier weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
van de gemeente Zandvoort.

Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaren en
belastingdeurwaarders

Op 27 maart 2012 onder nummer 2012/03/001479, zaaknummer Z2012-001391,hebben Burgemeester en wethouders besloten, gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente en artikel 231, 2e lid onderdeel e
van de Gemeentewet:
1. de onder 3 genoemde personen aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar;
2. de onder 3 genoemde personen aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e,
van de Gemeentewet;
3.
Voorletter(s)
J.A.
R.C.
J.M.
M.J.H.
F.
A.D.
M.
M.T.
C.J.
C.J.
R.C.
H.J.M.
I.G.M.
P.M.

Achternaam
Pruijn
Anzola
Van Oudenaarden
Verkleij
Van Gelder
Oostdijck
Blok-Scheffers
Stegeman
De Man
De Man
Bos
Van de Pas
Maatman
Clausing

Geboorteplaats
’s-Gravenhage
Curacao, Nederlandse Antillen
Rozenburg (ZH)
Utrecht
Delft
Meppel
Rotterdam
Denekamp
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Maarheeze
Deventer
Geldrop

4. dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt
op 1 januari 2012;
5. te bepalen dat op 1 februari 2012 de besluiten
- van 16 mei 2006,
- van 9 juni 2009, regnr. 2009/06/36 (‘Aanwijzingsbesluit
belastingdeurwaarders Zandvoort 2009’),
- van 6 juli 2010, regnr 2010/06/001712 (‘Aanwijzingsbesluit
belastingdeurwaarders Zandvoort 2010’) en
- van 2 november 2010, regnr 2010/10/001205 (‘Aanwijzingsbe-
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sluit belastingdeurwaarders Zandvoort 2010-1’)
van het college tot aanstelling van onbezoldigd ambtenaren en
tot aanwijzing tot belastingdeurwaarder van diverse personen
komen te vervallen;
6. dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Zandvoort 2012’

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien
elke werkdag van 6 april 2012 tot en met 17 mei 2012.

rechtspraak.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

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.

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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Verzonden besluiten

Zandvoort:
- Nicolaas Beetslaan 27, wijzigen voorgevel, ingekomen 22
maart 2012, 2012-VV-039

Omgevingsvergunning

Bentveld:
- Bramenlaan 10, kappen 4 naaldbomen op achtererf, ingekomen 27 maart 2012, 2012-VV-040.
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 aanbrengen van buitengevelisolatie bestaande uit
de activiteiten Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo) en Handelingen
met gevolgen voor beschermde monumenten (artikel 2.1 lid
1f Wabo)
Locatie: Poststraat 4 te Zandvoort (aanvraagnummer 2012VV-030).
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 6 april 2012 gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort. De aanvraag, de

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Brederodestraat 150, vergroten raamkozijn voorgevel, verzonden 28 maart 2012, 2012-VV-027.
- Koningstraat 23, wijzigen gevel en 4 kozijnen, plaatsen kozijn
en deur en maken doorgang, verzonden 29 maart 2012, 2012VV-023.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 48, het plaatsen van een dakkapel, verzonden 23 maart 2012, 2012-VV-016

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

- Kerkstraat 15, plaatsen nieuwe voorgevel, het wijzigen van de
indeling 1e en 2e verdieping inclusief uitbouwen van de tweede
verdieping en het realiseren van een dakterras, verzonden 28
maart 2012, 2012-VV-025.

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.

Evenementenvergunningen verleend

- Evenementenvergunning is verleend aan Wielerland B.V. voor
het evenement Vacansoleil4Challenge (fietstoertocht) op 21
april 2012, start en finish ter hoogte van het Badhuisplein te
Zandvoort.
- Ontheffing rijden met voertuigen over het strand aan de heer
F. Bax te Voorschoten in verband met de Bevrijdingsrit op 5 mei
2012 vanaf Noordwijk richting Den Helder.

Verkeersbesluit Voorjaars-, Zomer- en Feestmarkt

Om de Voorjaars- Zomer- en Feestmarkt op zondag 20 mei 2012
van 10:00 tot 18:00 uur, zondag 12 augustus 2012 van 10:00
tot 18:00 uur en zondag 25 november 2012 van 10:00 tot 17:00
uur een parcours aan te bieden is het gewenst om het centrum van Zandvoort te sluiten voor verkeer. De burgemeester
heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2012-004679
2011/09/001131 verleend.
Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s. Vergunninghouders voor de hier
onder genoemde straten kunnen daarom vanaf de zaterdag
voor de evenementdagen (19 mei 2012, 11 augustus 2012 en
24 november 2012) om 20:00 uur tot ieder maandag na het
evenement (21 mei 2012, 13 augustus 2012, 26 november 2012)
om 10:00 uur in alle vergunningengebieden parkeren.
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 Gasthuisplein nabij Swaluëstraat;
- op Rozenobelstraat nabij Swaluëstraat;
- op Pakveldstraat nabij Swaluëstraat;
- op Prinsenhofstraat nabij Swaluëstraat;
- op Achterweg nabij Swaluëstraat;
- op Haltestraat nabij Zeestraat;
- op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat;
- op Koningstraat nabij Oosterstraat;
- op Oosterstraat nabij Koningstraat;
- op Prinsesseweg nabij Koninginneweg;
- op Oranjestraat nabij Hogeweg;
- indien wenselijk op Grote Krocht nabij Cornelis Slegersstraat.
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2. op de volgende maandagen: 14 mei 2012, 6 augustus 2012, 19
november 2012 de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “voor
de betreffende dagen: “zo 20-5 van 10 tot 18 uur”, “zo 12-8 van
10 tot 18 uur”, “zo 25-11 van 10 tot 17 uur”” te plaatsen op de
locatie van de parkeervakken binnen het gebied van Voorjaars-,
zomer- en feestmarkt;
3. vergunningshouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren op in alle vergunningengebieden vanaf de zaterdag
voor de evenementsdagen (19 mei 2012, 11 augustus 2012 en
24 november 2012) om 20:00 uur tot iedere maandag na het
evenement (21 mei 2012, 13 augustus 2012 en 26 november
2012) om 10:00 uur;
4. een tijdelijke halte voor buslijn 80 en 81 in te richten op de
parkeervakken voor het politiebureau.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/03/000835 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.
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.

Verkeersbesluit Thai Festival te Zandvoort

Om de Thai Festival op zaterdag 19 mei 2012 en zondag 20 mei
2012 van 9:00 tot 19:00 uur een parcours aan te bieden is het
gewenst om de Gasthuisplein te sluiten voor verkeer.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
Z2012-000878 2012/03/000437 verleend.
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 Gasthuisstraat nabij Gasthuisplein 10;
- op Gasthuisstraat nabij Gasthuisplein 4;
- op Gasthuisplein nabij nummer 8;
2. op maandag 14 mei 2012 de borden E1 van bijlage 1 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “za 19-5 en zo 20-5 van 9 - 19 uur” te plaatsen op de locatie
van de parkeervakken binnen het gebied van Thai Festival.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/03/000829 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.
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.
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.

Grof huisvuil toch altijd opgehaald om rommel op straat te voorkomen
In januari stelde buitengewoon raadslid Martijn Hendriks
(VVD) schriftelijke vragen aan het college over de problematiek omtrent het ophalen van het grof huisvuil. De nieuwe
ophaaldienst haalde een flink deel van het grofvuil niet op,
waardoor Zandvoort volgens velen de uitstraling kreeg van
een vuilnisbelt. De VVD vond dat onrechtvaardig en inmiddels blijkt het college het daarmee eens te zijn. Ook de nieuwe ophaaldienst haalt voortaan gewoon al het grofvuil op.
In de beantwoording van
de vragen geeft wethouder
Andor Sandbergen aan dat
de gebrekkige service terecht

veel commotie veroorzaakte
onder de Zandvoortse bevolking. Ook kondigt hij aan
dat tot nader order ook deze

vuilophaaldienst al het grofvuil meeneemt, net zoals de
eerdere aanbieder dat deed.
VVD-woordvoerder Hendriks:
“Wij zijn erg tevreden dat de
wethouder het met ons eens
is. Het was echt een absurde
situatie dat Zandvoorters dezelfde afvalstoffenheffing betaalden, terwijl er bijna niks
meer werd meegenomen.
Goed dat dit is rechtgezet!”
De VVD is ook tevreden
met de aankondiging van

Sandbergen dat er in de nabije toekomst nadere besluitvorming is over de manier
waarop in Zandvoort in de
toekomst afval ingezameld
gaat worden. Hierbij komt
onder andere een milieu
straat ter sprake. Hendriks:
“Dit zien we graag tegemoet.
Afvalinzameling kan goedkoper als mensen het zelf, wanneer zij dat willen, naar een
centrale plek brengen. Zeker
als dit gratis kan, is het handiger zelf te bepalen wan-

neer je grofvuil wegbrengt
dan dat je twee weken moet
wachten tot het opgehaald

wordt.” Wel moet volgens de
VVD ophalen op afroep mogelijk blijven.

Grof vuil mag niet meer op straat achterblijven
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Open dag Duikteam
Afgelopen dinsdag 3 april was de eerste open dag van Duik-

team Zandvoort. Lid worden van Duikteam Zandvoort is
vooral voor duikers die inmiddels een brevet gehaald hebben
een goede optie om de hobby sportduiken op een leuke manier te blijven beoefenen en ervaringen uit te wisselen met

maken. De ingang van het
zwembad is aan de ingang
van het vakantiepark aan de
Vondellaan, nog voor de slagbomen aan de linker kant. Er
staan dan ervaren duikers
klaar om u te begeleiden in
het unieke gevoel om onder

water te zijn. Daarnaast is het
ook mogelijk om informatie
over opleiding en brevetten
te krijgen. Opgeven kan via
e-mail: bestuur@duikteamzandvoort.nl. En uh… vergeet
vooral niet uw zwemkleding
mee te nemen!

mededuikers. Maar ook debutanten zijn van harte welkom.
Een behoorlijk aantal belangstellenden was dan ook
naar het trainingsbad van
Duikteam Zandvoort gekomen om hun kennis op te
halen of om voor de eerste
keer met duikappartuur onder water te gaan.
Duikteam Zandvoort zal

komende week dinsdag, 10
april, opnieuw een open dag
in het zwembad van Center
Parcs organiseren. U bent
dan vanaf 21.00 uur van harte
welkom. Mocht u afgelopen
week niet in de gelegenheid
zijn geweest, dan kunt u dan
alsnog met de wondere wereld van het duiken kennis-

Een zeer verzwakt team van ZSC heeft afgelopen zondag
niet van Zaanstreek kunnen winnen. De Zaankanters wonnen, vooral op basis van de eerste helft, met 13-8 van onze
dorpsgenoten.
Zandvoort krijgt het steeds
moeilijker naar het einde van
het seizoen toe. Maar liefst 4
van de basisspeelsters zijn
voor langere tijd uitgeschakeld. Romena Daniëls en
Szilvia Jakab wegens zwangerschap en Lucie v.d. Drift
en Asia el Bakkali wegens
langdurige blessures. En dus

moest coach Sven Heller naar
aanvulling zoeken en die
vond hij in twee oud-eerste
team speelsters Janneke de
Reus en Elly von Stein. Beide
speelsters hebben al jaren
geleden het eerste team verruild voor het tweede en spelen in feite alleen nog maar
voor hun plezier. Een plus-

Duikinstructie in het zwembad | Foto: Cees van Deursen

eindelijk drie koppels van wedstrijdbiljarters de ereprijzen
in het vier ballen Koppeltoernooi in café Oomstee in de

wacht te slepen. Het koppel Willem Esveld en Jeroen v.d.
Bos wist afgelopen zondag met vaak briljant biljartspel de

punt is wel dat ze zeeën van
ervaring hebben.
Het begin was goed van
Zandvoort. Goed verdedigen
en snelle aanvallen zijn het
handelskenmerk van coach
Heller. Helaas werd dit goede
spel niet doorgetrokken en
verviel Zandvoort naar een
lager niveau. “Helaas werd
het spel van ons niet volgehouden en kwam er wat
nonchalance in de ploeg. De
tegenstander kwam er vaak
snel uit en doordat wij niet
altijd goed mee terug liepen

Die uitgekiende speelstijl
leverde het koppel steeds
weer belangrijke winstpunten en overwinningen op.
Het koppel Frits Minnebo en
Ton Ariesen wist een eervolle

uiteindelijke titel te veroveren.
In het koppeltoernooi, waarin met vier ballen werd gespeeld, was het voor de meeste deelnemers toch altijd wat
onwennig hoe ze juist die
20 punten moesten scoren
waarbij alle ballen geraakt
moesten worden. Duidelijk
was ook dat de vele wedstrijdbiljarters van Oomstee
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met hun driebanden ervaring
vaak in het voordeel waren en
soms moeiteloos de prachtigste combinaties lieten zien.
De winnaars Esveld/v.d. Bos
scoorden leep en slim ook
veel kleinere combinaties
waarbij minder punten werden gescoord maar ze wel
gewoon konden doorspelen.

nieuwe leden kunnen registreren. De opkomst viel enigs-

zins tegen, mede door het koude weer. Toch sloegen enkele

Bestuurslid Nicole Schaepman
was desondanks tevreden:
“We zijn blij met ieder nieuw
lid. Volgend jaar willen we de
open dag een nieuwe impuls
geven, misschien door er een
evenement aan te koppelen.”
Op het moment dat de nieuwe leden de grondbeginselen
onder de knie probeerden te
krijgen, trainde de selectie

konden zij snel scoren. In de
rust stond het 7-3”, weet aanvoerster Martina Balk.
Na de rust liepen de Zand
voortse aanvallen weer naar
behoren en ook verdedigend
waren de speelsters weer bij
de les. Helaas voor Zandvoort
stond regelmatig zowel de
doelvrouw van Zaanstreek als
de paal in de weg. “Mede dankzij het goede keeperswerk van
Angela Schilpzand bleef de
score beperkt tot 13-8”, sluit
Balk af. 15 april speelt ZSC uit
in Purmerend bij Vido 2.

Ereplaatsen voor wedstrijdbiljarters
meerdere wedstrijdavonden in de vorige week, wisten uit-

Tennisclub Zandvoort heeft zaterdag op de open dag drie

van trainer Andrea van der Hurk.

biljart
Na een lange en moeizame voorronde, gespeeld over

Nieuwe leden op open dag

aspirant-tennissers hun eerste bal, onder het toeziend oog

handbal
Zaanstreek te sterk voor ZSC

tennis

Willem Esveld aan stoot

tweede plaats te bereiken
waarbij zij zeer overtuigend
het beste driebandenkoppel
van Zandvoort, Hettie Wisker
en Louis van der Mije, achter
zich lieten.

voor het eerste team ook op
het tennispark in de duinen.
Op 26 mei is de eerste thuiswedstrijd in de eredivisie tegen Heerhugowaard. Lesley
Kerkhove, de Nederlands
kampioene indoor, behoort
tot de selectie, evenals Cindy
Burger die er vorig jaar ook
bij was. Bij de mannen komen
onder meer Scott en en Kevin
Griekspoor in het veld.

biljart
10-over-rood toernooi
In café Bluys aan de Buureweg staat het hele paasweek-

end de biljartsport in de belangstelling. Dan is het weer
tijd voor het grote 10-over-rood toernooi dat al sinds jaar
en dag hier georganiseerd wordt.
Grote Zandvoortse namen als
Lefferts en Van der Mije hebben dit toernooi in de loop
der jaren al op hun naam geschreven. Nog steeds is het
jaarlijkse toernooi, dat over
drie dagen gespeeld wordt,

uiterst populair. Het is toegankelijk voor iedereen en dat
maakt het ook zo immens geliefd. Gaat u de verrichtingen
van de Zandvoorters volgen.
Vrijdag, zaterdag en zondag in
café Bluys aan de Buureweg 5.

JeugdVakantieSportweek
In de meivakantie is het weer zover: de vierde Jeugd Vakantie Sportweek in Zandvoort! Van 28 april t/m 4 mei
organiseren Sportservice Heemstede-Zandvoort en de
gemeente Zandvoort in samenwerking met verschillende Zandvoortse verenigingen en andere sportaanbieders
elke dag leuke sportcursussen.
Het aanbod tijdens de Jeugd Vakantie Sportweek bestaat uit
maar liefst 10 sportcursussen. Wegens succes geprolongeerd
zijn de sporten panna voetbal, mountainbike, badminton, atletiek en bowlen. Ook de cursussen ‘redder in 2 dagen’ en streetball (basketball) werden al eens eerder aangeboden. Nieuwe
zijn zumba, surfen en rugby.
Kinderen uit groep 4 t/m 8 kunnen zich hier vanaf nu voor
inschrijven. De meeste cursussen zijn verdeeld over meerdere
dagen. Deelname kost slechts € 5 per cursus (m.u.v. surfen).
Het complete overzicht van alle activiteiten is te bekijken op
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl (klik op de banner
JeugdVakantieSportweek). Inschrijven gaat ook via de website.

voetbal

autosport

Zandvoort op weg naar periodetitel?
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een mooie overwinning geboekt op en in Monnickendam. Het keurkorps

van trainer Pieter Keur won met 0-3 van de ‘Groen Witte
Leeuwen’.

Maurice Moll scoort het enige Zandvoortse doelpunt

Voor Zandvoort was Billy Vis
ser er weer bij en die speelde
een heel belangrijke rol, naar
later bleek. Allereerst was
hij de hoofdrolspeler bij het
eerste Zandvoortse doelpunt,
waarbij hij al in de tweede
minuut het net vond. Een
kwartiertje later stond de linker verdediger aan de basis
van het tweede Zandvoortse
doelpunt, met een voorzet
die uiteindelijk via Maurice
Moll het doel trof. Zandvoort

kreeg in de eerste helft nog
twee grote kansen maar
Nigel Berg was niet in staat
om daarvan te profiteren.
Monnickendam daarentegen
was dicht bij een doelpunt
maar vond Boy de Vet tot drie
keer toe op hun pad.
Na rust kwam Zandvoort onder druk te staan. Gelukkig
stond de verdediging pal en
werden de aanvallen steeds
in de kiem gesmoord. Door

de dadendrang van de gastheren ontstond er gaandeweg steeds meer ruimte voor
de Zandvoortse aanval. De
verlossing kwam tien minuten voor tijd toen Berg al slalommend het zestienmetergebied in kwam en met een
mooi geplaatst schot alsnog
het net vond, 0-3. Zandvoort
is door deze overwinning
volop in de race voor de derde
periodetitel. Zonder de straf
van vijf punten in mindering,
opgelegd door de KNVB na
een vechtpartij bij ZOB, had
Zandvoort zelfs voor de hoofdprijzen kunnen gaan.
Komende zaterdag, 7 april,
speelt SV Zandvoort de inhaalwedstrijd tegen titelkandidaat
AFC. Overige uitslagen 2e
klasse A: BOL – Aalsmeer: 1-1;
Amstelveen – TOB: 7-4 (na een
ruststand van 1-4!); Castricum
– WV-HEDW: 3-0; Hellas Sport
– Overbos: 4-3 en AMVJ – Op
perdoes werd 3-0. Door deze
uitslagen staat Castricum op
de eerste plaats van de ranglijst, is Aalsmeer 2e en AFC 3e.

hockey
Gelijkspel voor hockeysters
Na drie klinkende overwinningen hadden de dames van de
Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) eindelijk te maken met

een echte tegenstander. Na twee keer 35 minuten was de
eindstand tegen het ervaren team van AMVJ een magere
1-1, en dat is de laatste weken wel eens anders geweest
voor de Zandvoortse dames.

Keepster Tessa Keur werkt de bal weg

Al snel na het beginsignaal
werd vooral gespeeld op de
Zandvoortse helft, iets wat
de dames niet meer gewend

zijn. De Zandvoortse verdediging kon de druk van AMVJ
wel goed opvangen, echt
uitgespeelde kansen werden

er niet gecreëerd en de zeer
attent keepende Tessa Keur
kon veel ballen al uit de cirkel
werken voor het gevaarlijk
werd. Na een mooie counter, opgezet door de razendsnelle Nicky van Marle, sloeg
Nathalie Huisman de 1-0 binnen. Alhoewel AMVJ bleef aandringen, waren de uitvalletjes
van Zandvoort wat venijniger,
maar gescoord werd er niet.
De tweede helft gaf hetzelfde
beeld. AMVJ hield het middenveld, bleef voorzichtig aanvallen en Zandvoort trachtte er zo
nu en dan snel uit te komen.
Uit een strafcorner wist AMVJ
de score op gelijke hoogte
te brengen. “1-1 was wel een
terechte uitslag”, vond de
realistische coach Cees van
Deursen.
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Nationaal raceseizoen komend weekend
van start met Paasraces in Zandvoort
De raceliefhebbers in Zandvoort valt het alweer op dat

de racepiste, afgezien van de vier winterraces, weer is

ontwaakt uit de winterslaap. Daar is ook alle reden toe,
want het programma van het Circuit Park Zandvoort is
veelbelovend.

Veel spektakel bij de Formule Ford races in 2011 | Foto: Chris Schotanus

Tijdens het paasweekeinde verschijnen maar
liefst zes raceklassen voor
hun openingswedstrijden op het Zandvoortse
asfalt. De opvolger van de
Dutch GT4 is het Dutch GT
Championship, dat direct de
hoofdattractie zal zijn met
namen als Jan Lammers,
Tim Coronel, Phil Bastiaans,
Duncan Huisman, Cor Euser
en Ricardo van der Ende
op het affiche. Naast een
Nissan 370Z komen ook nu
weer de BMW M3 GT4, de
snelle Lotus Evora GT4, de
zware Amerikaanse krachtpatsers als de Chevrolet
Corvette en Chevrolet
Camaro en niet te vergeten

de Porsche 997 Cup GT4 aan
de start. Net als de afgelopen jaren zijn er drie races
in een weekend, twee korte
en één lange.

Overige klassen

Een attractieve raceklasse is
de Dutch Renault Clio Cup.
Nieuw in deze klasse is dat
het raceformat is aangepast
naar twee wedstrijden van
elk dertig minuten. De inschrijflijst telt al bijna dertig deelnemers. De ‘coureurs
van morgen’ zijn vooral terug te vinden in de Formido
Swift Cup. De merkencup is
in een nieuw jasje gestoken
en de nieuwe auto is sneller dan zijn oudere broertje.

Net als vorig jaar worden er
twee races gereden. De formulewagenklasse Dutch
Formule Ford Championship
is al meer dan dertig jaar de
bakermat voor beginnende
formulewagen coureurs.
De Formule Ford komen
drie keer in actie. De Dutch
Radical Championship is
een bloedsnelle serie, waarbij alle Radical SR3-RS bolides gelijkwaardig zijn. De
sportscars, die de oudere
raceliefhebber soms doet
denken aan de Sports 200,
rijden twee races van elk
vijftig minuten. Een extra
competitie element is de
verplichte pitstop, waarbij
een aantal equipes een rijderswissel zal uitvoeren.
Als laatste is er nog het
debuut van het Burando
Production Open. Dit nieuwe kampioenschap staat
open voor de meest uiteenlopende toerwagens
en GT’s. Aan de start verschijnen bolides als de Alfa
Romeo Giullietta en Citroën
Saxo, maar ook snelheidsduivels als de Mercedes
C-Klasse en de BMW 123d
Modified. Dit raceschema
kent een lange wedstrijd
van 60 minuten, inclusief
verplichte pitstop, gevolgd
door twee sprintraces van
elk 25 minuten.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Take Five
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Boudoir by Sara
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C U L T U UR
Nieuws vanuit de Kunsthoek
Diverse Zandvoortse kunstenaars zijn in deze periode

actief met exposities. Niet alleen in Zandvoort maar ook
buiten onze gemeentegrenzen. Een overzicht.

tweede thema geeft een
beeld van het leven in de
grote multiculturele stad, de
mensen en hun onderlinge
relaties en uit alle streken.
Meer informatie op: www.
udogeisler.nl

IJzersterke kunst

Kleurrijke expositie bij Coenraad Art Gallery

Van 9 april tot en met 8
juni zijn bij Pluspunt aan
de Flemingstraat 55 in
Zandvoort foto’s tentoongesteld van de bekende
Zandvoortse fotograaf Udo
K. Geisler. Zijn interesse gaat
onder meer uit naar mensen
en hun relatie met elkaar en
met hun omgeving. Geisler
werd in Duitsland geboren
en groeide op in Berlijn. Na
zijn studie fotografie heeft
hij verschillende internationale workshops gevolgd
bij bekende fotografen zoals Franco Fontana, Duane
Michals en Alex Webb. In 1978
heeft hij zich in Nederland

gevestigd en sinds 2010 is
hij voorzitter van de vereniging Beeldende Kunstenaars
Zandvoort (BKZ). Hij is tevens
ere-voorzitter van de Nafva
(Nederlandse Amateur
Fotografen Vereniging). In
de ruimte van Pluspunt zijn
schitterende foto’s van hem
tentoongesteld uit 2 series:
Amsterdam-Zuidas en Faces
of Amsterdam. Het eerste
thema toont de plek van de
mens in een zakelijke omgeving, omringd met hedendaagse architectuur: staal,
beton en spiegelglas waar
in dit decor de mens vaak
te zien is als figurant. Het

Vier leden van BKZ vormen
een ijzersterk kwartet en
tonen in het gebouw HHI
metaalwerken in Haarlem
op 21 en 22 april hun kunstwerken. Bezoekers kunnen in
het weekend gewaar worden
wat ze, hoewel werkend vanuit een uiteenlopende creatieve invalshoek, met elkaar
gemeen hebben: van oud
iets nieuws willen maken. Zo
werkt Ellen Kuijl met glas en
metaal, Jan v.d. Bos met staalplaat en zink, terwijl Kees
Juffermans in de regel bezig
is met afgeschreven materialen en Frans van Eeden met
aluminium lamellen. Samen
zijn ze een uniek podium
voor hun kijk op kunst, in een
unieke locatie aan de Izaäk
Enschedéweg 46-48 in de
Haarlemse Waarderpolder.
Op beide dagen bent u welkom van 11.00 tot 17.00 uur,
entree is gratis.

Winters in het voorjaar

Zoals gewoonlijk heeft
Coenraad Art Gallery een
bijzondere kunstenaar uitgenodigd voor een nieuwe
tentoonstelling in het atelier op Noorderstraat 1. Van 8
april tot en met 31 mei worden uitzonderlijke werken
getoond, zowel schilderijen
als ook buitenobjecten, die
zijn ontstaan uit vooral positieve gedachten van kunstenaar Maatje Winters.
Vanaf haar vroegste herinneringen denkt Winters
in vormen en kleuren en
haalt ze haar inspiratie uit
de natuur en uit mensen
om haar heen. Zij experimenteert graag met allerlei
materialen die zij dan ook
in haar schilderijen en objecten verwerkt. Zij werkt
vooral met acrylverf, verdikkingspasta’s en dingen die
zij terloops vindt. Maar ook
werkt ze met keramiek, pulp,
glas en combinaties daarvan. De werken zijn dan ook
vrolijk en bont van kleur. De
tentoonstelling is geopend
op donderdag t/m zondag
van 14.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie op: www.
coenraad-art-gallery.nl

Battle of the Saxes in bomvol café Oomstee
Café Oomstee zal toch uit moeten breiden. Want als er zo
als afgelopen vrijdag weer 20 musici staan te popelen om

mee te spelen tijdens de maandelijkse jam sessie kan er

bijna geen publiek meer bij. Het succes van de sessie be
gint zo langzamerhand grootse vormen aan te nemen.

Saxofoon jam sessie

Traditioneel speelt de basis
onder leiding van Arthur
Heuwekemeijer (saxofoon)
de eerste set. Heuwekemeijer

en organisator Hans Suwe
rink hadden een prachtig stel
musici uitgenodigd. Cajan
Witmer (piano), Peter Björnild

(5-snarige contrabas) en één
van Nederlands beste drummers Gijs Dijkhuizen. En al
dat jazzgeweld staat zomaar
te spelen in dat kleine café in
Zandvoort. Deze basis liet in
deze eerste set horen hoe
het ‘spelletje’ gespeeld moet
worden.
Het aardige was dat het
publiek, naast de vele tenorsaxen, ook kennis gemaakt
heeft met een reusachtige
bassaxofoon en een minieme tenorsax, hetgeen
een wel heel speciaal muzikaal sfeertje gaf. Op saxofoon speelden ondermeer
Giel van Putten, Andrea
Melano en Ger Groenendaal.
Zangeres Marjan werd bege-

leid door haar partner Peter
Gorder op piano. En niet in
de laatste plaats zanger en
trompettist David Chassé.
De grote verrassing, en misschien wel klapstuk van de
avond, kwam van een viertal
toeristen. Zij hadden voor ze
naar Zandvoort kwamen 'live
music' gegoogeld en kwamen zodoende uit bij café
Oomstee. Een Amerikaan
en drie Zuid-Amerikanen
hadden elkaar gevonden in
Frankfurt en trokken gezamenlijk naar café Oomstee
om muziek te maken. Het
publiek heeft genoten van
een schitterende avond
waar professionals en amateurs elkaar feilloos wisten
te vinden.
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Toneel: ‘Jack the Ripper’

Voor de derde keer op rij zal de jeugdafdeling van toneel
vereniging Wim Hildering de planken op gaan. Op zater
dag 21 april brengen zij ‘Jack the Ripper’, geschreven door
J. Dickinson. Het is een avondvullende thriller in 3 bedrij
ven en staat garant voor sidderen en huiveren voor het
grote publiek.
Al bijna een half jaar is een
enthousiaste groep jeugdspelers bezig om dit stuk in
te studeren en het is al een
half jaar ontzettend leuk om
naar te kijken. Voor het eerst
is de regie in handen van
Martine Adegeest en Martijn
Olieslagers die tot voor kort
nog zelf speelden bij de toneelvereniging. Er is gekozen voor een stuk dat ruim
10 jaar geleden is verfilmd en
op 21 april als toneelstuk zal
worden gespeeld.
Een klein voorproefje wat betreft het stuk: In Whitechapel
worden jonge vrouwen ver-

moord en de politie heeft
er zijn handen vol aan. Het
lijken wel ritueel gepleegde
moorden en de media beginnen zich er ook al in te mengen. De kranten koppen met:
‘Jack the Ripper slaat weer
toe….’ Zal men erin slagen
om deze moordenaar net op
tijd te pakken?
U kunt erachter komen op
zaterdag 21 april in theater De Krocht. De aanvang
is om 20.15 uur en de zaal
gaat vanaf 19.30 uur open.
Kaarten zijn verkrijgbaar
bij Bruna Balkenende op de
Grote Krocht en kosten € 5.

Jeugdkoor Classic Frogs
Het Purmerendse jeugdkoor Classic Frogs treedt zondag 15
april op in de Protestantse kerk in het kader van de Kerk
pleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Het koor
staat onder leiding van Lorenzo Papolo en wordt begeleid
door Tim Deelen op de vleugel en de sopraan Femke Leek.
Classic Frogs is het jeugdkoor van Muziekschool
Waterland in Purmerend.
Het koor is ontstaan uit leden van De Kickers, die, nadat ze dit kinderkoor moesten verlaten, graag op een
hoog niveau wilden blijven
doorzingen. Nog altijd komt
de grootste doorstroom uit
dit jongste selectiekoor van
de muziekschool. Het koor
heeft een breed repertoire,
variërend van musicals tot
klassiek, kent werkweekenden en maakt tournees. De
leeftijd van de koorjongeren
ligt tussen de 15 en 24 jaar.
De Classic Frogs staat onder
professionele leiding van dirigent Lorenzo Papolo. Tim
Deelen is de vaste begeleider.
Culturele uitstapjes en koorfestivals dragen bij tot de
ontwikkeling van het koor.
Zo is het jeugdkoor op 21
april toegelaten tot het festival Hoorn, Oude Muziek Nu,

afd. klassiek, tevens de voorronde van het Nederlands
Koorfestival en gaat het een
week later naar het Europees
Muziekfestival voor de jeugd
in het Belgische Neerpelt,
waar het in 2010 een tweede prijs behaalde. Op het
Limburgs Koren Festival
was het koor eveneens
goed voor een tweede prijs.
Eerder nam het deel aan het
Europees Muziekfestival
in Kopenhagen/ Malmö.
Hoogtepunten waren verder een trip naar Italië met
onder andere een optreden
in de Dom van Florence en
een tournee door Canada
en Amerika. Ook werd deelgenomen aan het Csiperófestival in Kecskemét in
Hongarije.
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.
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

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

Z A
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
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

N

D
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Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
Info: 06-53256274
.........................................................
Apple Iphone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend
informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
.........................................................
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

Tuincentrum

Bloeiende tuinplanten
Tuinaarde en potgrond
Op onze poet gratis parkeren!
Dinsdags gesloten
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
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5
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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
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kom zonnen bij Slender You
Zandvoort. Nieuwste zonnebank Hapro Luxura X7.
€ 12 voor 15 min.
(Airco, licht- en
aromatherapie).
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
.........................................................
Let op:
De Hedi’s International
komen eraan

L S
Te huur:
recreatiewoning
De Schelp 82.
Tel. 06-5389170
........................................................
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
........................................................
Vakkundige reparatie van:
Klokken Uurwerken
en Horloges!
Nu ook weer in Zandvoort
met 35 jaar ervaring in
reparaties van uurwerken
en elektronica.
Halen en brengen in de regio.
Bel voor informatie:
5730709.
.........................................................
Kusjeshond
Dag lieve Nanousha!!!
Ik mis je,
maar jij blijft altijd mijn
‘KUSJESHOND’
.........................................................
Garage verkoop
Diverse spullen te koop
Kasten, pick-ups, kleingoed
Op zaterdag 14 april 2012
van 11.00 - 16.00 uur
Op de Oosterduinweg 221
in Aerdenhout
Tel. 06-20625176
.........................................................
Fotografie cursus
6 avonden om de week,
van 20.00 tot 22.00
uur, kosten € 135.
Voor informatie
en opgeven:
www.rkarper.nl /
06-51231504
.........................................................
Woonruimte gevraagd:
Alleenstaande, werkende
vrouw (56 jaar) zoekt kamer
met kookgelegenheid
en douche.
Tel. 023-5246565
.........................................................
Kelly en Bas:
veel geluk in jullie
nieuwe woning.
Mama en Ed
.........................................................
Dag lieve Sandra
Gefeliciteerd met je
40ste verjaardag!
Mama & Nico
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Ronde Tafelbijeenkomst

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 14 en de
verdere in week 14 door het college genomen besluiten zijn in
week 15 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op 17 en 18 april 2012
Raad-Informatie dinsdag 17 april om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Aanvraag herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening
4. Basisscenario’s en uitgangspunten herstructurering gemeente Zandvoort en Paswerk
5. Definitieve verklaring van geen bedenkingen inzake de
Natuurbrug Zandvoortselaan
6. Onttrekking aan de openbaarheid Blinkertweg
7. Initiatiefraadsvoorstel CDA aanpassing faciliteiten De Blauwe Tram
8. Bomenverordening 2012
9. Rondvraag
10. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 18 april om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie, met uitzondering
van punt 3 en punt 9.
Raad-Besluitvorming woensdag 18 april om 21.45 uur
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Basisscenario’s en uitgangspunten herstructurering gemeente Zandvoort en Paswerk
4. Definitieve verklaring van geen bedenkingen inzake de
Natuurbrug Zandvoortselaan
5. Onttrekking aan de openbaarheid Blinkertweg
6. Initiatiefraadsvoorstel CDA aanpassing faciliteiten De Blauwe Tram
7. Bomenverordening 2012
8. Lijst ingekomen post
9. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming van 21 maart
10. 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”).

Er is op 17 april geen bijeenkomst Ronde Tafel.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 16 april 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.

Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012

De gemeenteraad heeft op 4 april 2012 de Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012 vastgesteld. In de
Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012
zijn regels opgenomen voor het aanvragen van subsidies. De
nieuwe verordening is bondiger en daardoor leesbaarder. De Algemene Subsidieverordening Gemeente Zandvoort 2012 treed
op 1 juni 2012 in werking. De verordening ligt van 11 april 2012
tot 9 mei 2012 kosteloos ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort. De verordening is ook
in te zien op de website van de gemeente, www.zandvoort.nl.

Afval
De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 17 april wordt de papiercontainer opgehaald in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. 19 april is voor de
dinsdag huisvuilwijk.

Schoonmaak GFT-containers

Van 16 t/m 20 april worden de GFT-rolemmers schoongemaakt.
Dit gebeurt op dezelfde dag als het legen van uw rolemmer.
Laat uw rolemmer na het legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30 uur zijn.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Koningstraat 27a, vervangen balkon, ingekomen 29 maart
2012, 2012-VV-042
- Flemingstraat 100, bouw 28 appartementen, ingekomen 30
maart 2012, 2012-VV-041
Locatie betreft de zuidelijke oever van het Noordoosterkanaal
in de A’damse Waterleiding Duinen, het aanpassen van de
oever, ingekomen 03 april 2012, 2012-VV-043.
- Amperestraat 44, ontheffing voor renoveren en uitbreiden
bedrijfspand, ingekomen 03 april 2012, 2012-VV-044.
- Strandafgang Barnaart 29 a&b, plaatsen seizoensgebonden
demontabele tent, ingekomen 3 april 2012, 2012-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 bouwplannen ken-

baar kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwverordening
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het
verlenen van 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 Gemeente Zandvoort maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Voor: het plaatsen van drie zonnecollectoren op de daken van
drie bijgebouwen bestaande uit de activiteiten Bouwen (artikel
2.1 lid 1a Wabo) en Handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten (artikel 2.1 lid 1f Wabo)
Locatie: Kostverlorenstraat 95 te Zandvoort (aanvraagnummer
2012-VV-034).
Type: integraal
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 april 2012 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 13 april 2012 tot en met 24 mei 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 besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Hogeweg 71 zwart, vervangen van ramen en balkonhek, verzonden 03 april 2012, 2012-VV-013.
- Pasteurstraat 2a, vergroten van een balkon, verzonden 05
april 2012, 2012-VV-001.

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
Vervolg op pagina 14
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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.

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

bridge
Eindelijk weer eens een nieuwe nummer 1 in de A-lijn bij de

woensdagavondcompetitie! Redi de Kruyff & Jan Kleijn wis
ten met ruim 3% verschil het paar Margreet Paap & Hans Ho
gendoorn van de gedoodverfde eerste plaats te verdringen.
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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.

colofon

Voorlaatste bridgecompetitie ongemeen spannend

Ada Lips & Eugenie Spiers
werden keurig derde. Drie
paren degraderen helaas
naar de B-lijn en hun plaatsen worden ingenomen door
Tineke Sikkens & Monique
van Zanten, Marieke van den
Burg & Maria Groenewoud,
Jaap Anderson & Roel Bosma,
alsmede Ans Verhage & Els
Visser. Uit deze B-lijn gaan
eveneens, maar dan naar de
C-lijn, drie paren, waardoor
hier plaats is voor Ger Polm &

Collegelid spreken?

Hannie Zwemmer met bijna
30% voorsprong op Mieke &
Ger Groenendaal, Rieneke
Zwarts & Dick Verburg
(met de hoogste score van
69,75%) , aangevuld met
Laura van der Storm & Cor
van Jaarsveld.
Ondanks een slechte laatste ronde wisten Hans
Hogendoorn & Ko Luijkx op
de donderdagmiddag toch
nipt te winnen van Lavina

Bosschert & Bart Overzier.
Het verschil was slechts
0,63%! Good old Dik Polak
bereikte met partner Wim
Veldhuizen door zeer constant spel verdiend de derde
plek. Vier paren konden hun
promotie naar de A-lijn vieren: Eef Eijkelboom & Roos
Piller, Maartje de Wit &
Henny Baard, Coby Daniëls &
Tom van der Meulen, evenals
Caroline v.d. Moolen & Anja
Witte, die hiermee rechtstreeks, komende vanuit de
C-lijn de stap naar de A-lijn
maakten. Deze promotie is
mede te danken aan hun tussentijdse monsterscore van
72,08%! Uit de C-lijn promo-

veren drie paren: Ans Gelsing
& Fred Henrion Verpoorten,
Els Berndsen & Jeannette
Colin en Thea Greve & Peter
Scholz en hun voorbeeld
werd in de D-lijn gevolgd
door Jan Randsdorp & Jan
Hijnen, Diny Hogendoorn &
Cora Klabou en Jenny Pieters
& Susan de Roos. De laatste
zittingen zijn half mei, waarna nog de bekerwedstrijden
worden gehouden, alvorens
op 30 mei de zomercompetitie een aanvang neemt.
Echter niet te vergeten is
de strandbridgedrive, die dit
jaar op 2 juni wordt gehouden met maar liefst deelname van 256 paren!

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

sport kort

Bastiaans en Lammers heersen in hoofdrace Dutch GT
Ondanks de slechte weersomstandigheden, die deden denken aan een A1GP race van en

kele jaren terug, kwamen de bijna twintig duizend toeschouwers volop aan hun trekken
afgelopen weekend. CEO Erik Weijers moet op paasmaandag tevreden hebben gekeken
naar een nagenoeg volle hoofdtribune tijdens de Paasraces.

De latere winnaar (10) aan kop door de Hunsrug | Foto: Chris Schotanus

Hoofdattractie was uiteraard
de Dutch GT Championship.
Hoewel het vooralsnog een
bescheiden startveld was,
kregen de autosportliefhebbers een drietal mooie wedstrijden te zien. In de eerste
race leek Henry Zumbrink
met de Chevrolet Corvette
de buit binnen te hebben,
alleen dacht de Technische
Commissie daar anders over
en ging de winst naar Cor
Euser. Omdat het team van
Zumbrink protest aanteken-

de is ook de overwinning van
Euser nog onder voorbehoud.
De tweede race ging naar Phil
Bastiaans met de Porsche.
In de lange wedstrijd, 50
minuten, waar de regen onophoudelijk leek te vallen,
waren Bastiaans en oudZandvoorter Jan Lammers
heer en meester. Beiden reden een strakke hoofdrace
en kwamen nauwelijks in de
problemen. Problemen waren
er wel voor Duncan Huisman

en Max Braams met de
Chevrolet Camaro. Zaterdag
moest Huisman met een kapotte stuurbekrachtiging de
forse wagen aan de kant zetten, op paasmaandag voor de
hoofdrace kon Huisman dat
opnieuw doen. Tweede in de
hoofdrace waren Zumbrink
en Ferdinand Kool, die een
plaaggeest voor Bastiaans
was in de tweede race. Nick
Catsburg en de kampioen in
de GT4 van vorig jaar Ricardo
van der Ende legden beslag

op de derde plaats.

Overige klassen

In de Dutch Renault Clio Cup
zaten in beide races een overwinning met een Zandvoorts
tintje. Teambaas Dillon
Koster van het Zandvoortse
Certainty heeft tot twee
keer toe Niels Langeveld
met overmacht zien winnen.
Sebastiaan Bleekemolen eindigde twee keer als tweede
achter Langeveld en was
minder tevreden. Een echte
Zandvoortse dubbel was
er in de Formido Swift Cup,
waar Allard Kalff tot twee
keer toe de winst pakte. In
de tweede race profiteerde
de Zandvoorter, die buiten
mededinging meereed, door
een stuurfoutje van zijn voorligger Jeffrey Rademaker. In
de Dutch Formule Ford was
het een titanenstrijd tussen Jos Kiekens en Melroy
Heemskerk. Laatstgenoemde
won twee van de drie races en Kiekens één. In het
Burando Dutch Production
Open verdeelden Wesley
Caransa, Pieter van der Wal
en Gaby Uljee de prijzen.

voetbal

Ondanks winst geen periodetitel voor SV Zandvoort

Hoewel SV Zandvoort afgelopen zaterdag de inhaalwed

strijd thuis tegen AFC uit de tweede periode wist te win
nen, zijn ze toch geen periodekampioen geworden. Winst

was sowieso noodzakelijk maar tevens moest Aalsmeer
punten verliezen. En dat laatste gebeurde niet.

Verdedigende actie van Chris Dölger

Zandvoort wist dat het geen
gemakkelijke wedstrijd tegen de nummer drie van de

ranglijst zou gaan worden.
Het was van het begin af
aan een wedstrijd die twee

kanten op ging. Toch was
het Zandvoort dat richting
de rust wat meer aandrong
hoewel AFC dicht bij een eerste treffer was.
Na rust een zelfde beeld met
twee elftallen die zo goed
als niets voor elkaar onder
deden. Het duurde tot de
72e minuut voordat er eindelijk tekening in de strijd
kwam. Nigel Berg mocht van
rechts een corner nemen en
plaatste die op het hoofd
van Patrick Koper die precies op tijd op kwam duiken
en de bal snoeihard achter
de Amsterdamse doelman
kopte, 1-0. Dit was voor AFC
het sein om twee versnellingen hoger te schakelen.
Zandvoort kwam onder vuur

te liggen en slechts door veel
geluk wist de Zandvoortse
verdediging staande te blijven, ondanks een zee aan
goede kansen van AFC, en
de voorsprong tot het laatste fluitsignaal van de prima
scheidsrechter te behouden.
Later op de dag won Aals
meer met 1-0 van Opperdoes
en haalde de tweede periodetitel binnen. Enig voordeel
voor SV Zandvoort was dat
ze nu een plaats stijgen, naar
5, op de ranglijst. Zandvoort
heeft nog ee n ijzer in het
vuur. Het staat bovenaan in
de derde periode maar die
duurt nog 4 wedstrijden.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort thuis om 14.30
uur tegen BOL.

JUDO

Glen Koper is voor de
derde keer in successie
en met grote overmacht
Nederlands Kampioen U17
-55 kg. geworden. In Tilburg
judode Koper vier partijen
waarvan hij de eerste drie
met een vol punt (ippon)
won en de finale, die door
onze plaatsgenoot tactisch
werd gejudood, op wazari
(half punt). Koper plaatste

zich voor het Nederlands
Kampioenschap zoals door
hem gebruikelijk is, door
Noord-Hollands Kampioen
te worden. Koper heeft ooit
eens aan de Zandvoortse
Courant gemeld dat zijn ultieme droom deelname aan
de Olympische Spelen is. Als
hij zo doorgaat is hij hard op
weg om deze droom waar te
maken.

BILJART

Maar liefst 48 deelnemers
schreven zich in voor het 22e
biljarttoernooi 10-over-rood
toernooi bij café Bluys. Het
biljarttoernooi, dat voor velen ter nagedachtenis aan de
heel jong overleden Martin
Visser het Martin Luther
Visser toernooi wordt genoemd, startte op donder-

dag- en vrijdagavond met de
voorrondes. Zondagochtend
werden deze hervat en pas in
de avond werden de finales
gespeeld. Louis van der Mije
werd eerste, gevolgd door
Fred Paap en Cees d’Hondt.
De organisatie mag terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi.

VISSEN

Op eerste paasdag was er
door de wedstrijdcommissie van Zeevisvereniging
Zandvoort een vistrip geregeld vanuit Scheveningen
op diverse wrakken in de
Noordzee. Dertien leden van
de club vertrokken per schip
de Noordzee op richting de
wrakken. De vissen lieten het
daar echter afweten, waar-

na werd besloten om weer
richting kust te varen. Daar
ging het een stuk beter. De
winnaar met de meeste vis
was Jan Rumen met 55 vissen en een totale lengte van
1179 cm aan vis. Tweede was
Jos Timmer met 44 vissen
(989 cm) en derde Rudi van
der Meij de Bie met 29 vissen
(624 cm).

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
Beach Club Tien
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs

La Bonbonnière
La Fontanella
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
SKiP St. Kdv.
Pippeloentje-Pluk
Sponsors Glen Koper
Stichting Classic Concerts
Tea-Licious
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Healthclub Zandvoort
Het Plein
Ineke Smit Uitvaartverzorging Venavo
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Jeugdkoor
bewijst een
topkoor te zijn

Eerste paal voor laatste jaarrondpaviljoen
Onder grote belangstelling is afgelopen dinsdag de eerste paal voor het voorlopig laatste jaarrondpaviljoen, strand-

paviljoen Thalassa, de grond in gegaan. Een groot aantal vaste gasten en veel Zandvoortse belangstellenden waren
aanwezig om het historische gebeuren mee te maken.

Meiden ONS
winnen opnieuw
voetbaltoernooi

Ontwikkelingen voor
Zandvoortse horeca
De afdeling Zandvoort van Koninklijke Horeca Neder-

land (KHN) heeft haar leden een nieuwsbrief gestuurd
waarin een paar zeer interessante en belangrijke zaken
zijn opgenomen. Zo wordt er uitleg gegeven over een

parkeervergunning ten behoeve van gasten van de hotels en pensions, wordt er stilgestaan bij de zogenaam-

de branddoormelding en blijkt de exploitatievergunning grotendeels te zijn afgeschaft.

De familie Molenaar bij de eerste paal

De gasten genoten van de
Corenwijn en vers gesneden haring die de familie
Molenaar had laten aanrukken om dit heugelijke

feit te vieren. Door allerlei
juridische zaken kon niet
eerder met de bouw van
hun nieuwe paviljoen begonnen worden. Het was

De Mannetjes

Grof huisvuil
problematiek

Nu bij aankoop van
een RAY-BAN, PERSOL
of PRADA-ZONNEBRIL
enkelvoudige glazen
op sterkte GRATIS!!!!
SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

‘Op 30 april is het
jaarlijkse alternatief’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

namelijk de bedoeling van
Huig Molenaar en zijn gezin
om al aan het begin van het
nieuwe seizoen hun nieuwe
jaarrondpaviljoen te kunnen openen. Door bepaalde
zienswijzen ging dat echter
niet door, maar nu kunnen ze
dan eindelijk gaan bouwen.
Dinsdagochtend werd onder grote belangstelling
de eerste paal de grond in
geïnjecteerd, zoals dat tegenwoordig gaat. Een grote
grondboor maakt een diep
gat en daarna wordt er beton in dat gat geïnjecteerd.
Volgens Molenaar ligt het
in de lijn der verwachtingen dat de aannemer in de
eerste helft van augustus

het complex kan opleveren.
“Natuurlijk hadden we graag
eerder willen beginnen maar
omdat bepaalde zienswijzen
vlak voor de vergunningverlening waren ingediend, konden wij helaas niets anders
dan afwachten. Nu kunnen
we dan eindelijk gaan bouwen en op het toppunt van
de zomer onze gasten weer
ontvangen. Het begon bij
ons echt te kriebelen. Wij
zijn strandmensen en zodra
de dagen weer langer worden, willen we weer naar het
strand. Nog even dan zijn we
er weer maar dan ook echt
voor de volle 365 dagen in
het jaar!”, beloofde de aimabele, gepassioneerde strandpachter.

De branchevereniging KHN
heeft, in samenwerking met
het Ondernemers Platform
Zandvoort (OPZ), kunnen zorgen voor een nieuwe vergunning in de laatste parkeernota. Zo blijkt uit de nieuwsbrief
dat de hotels en pensions in
Zandvoort voor € 150 per
heel jaar voor iedere kamer
een vergunning kunnen kopen. Met deze vergunning
kunnen hun gasten op de
boulevards, op het onverharde stuk bij de ‘Sterflat’ en op
de Cort van der Lindenstraat
en de Frans Zwaanstraat
parkeren. Bovendien worden
in het dorp op verzoek par-

keerterreintjes met meters
ontwikkeld, die ook kunnen
worden aangewezen voor de
Zandvoortse gasten.

Branddoormelding

Het verplichte branddoormelding systeem is in veel
gevallen per 1 april jongstleden komen te vervallen. Het
gaat hier om een afschaffing van een verplichting,
dat houdt dus niet in dat
men niet vrijwillig een doormelding in stand mag of kan
houden.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Weten hoe u makkelijk
huishoudelijk afval kunt aanbieden?
Zie de advertentie op pagina 11
Gemeente Zandvoort
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familiebericht

waterstanden

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

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

www.clubnautique.nl
Gehele jaar geopend!
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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.

dankbetuiging

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Lieve allemaal,
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij
samen afscheid hebben genomen van

Ab Brouwer
Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons
tot grote steun geweest.
Loretta Brouwer en familie

kerkdiensten -

a.s. zondag

RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur de heer B. Blans
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu:
€ 27,50 p.p.

burgerlijke stand
7 april - 13 april 2012

Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
10.00 uur ds. N. Paap uit Leidschendam

2

Hans Weber: 06 81493719, Zeestraat 30 Zandvoort
www.weerwatwijzer.com weerwatwijzer@gmail.com

Ondertrouwd:

Roosendaal, Ronald en: Molenaar, Janny.

Gehuwd:

Senft, Johannes Henricus Mario en: Menting, Saskia.

Overleden:

Feith geb. Poulain, Louisa Maria, oud 90 jaar.
Molenaar, Johannes Henricus, oud 57 jaar.
Haverschmidt geb. Tinholt, Sijtje, oud 91 jaar.
Bonset geb. van den Boogaard, Jeannetta Josephina Maria,
oud 84 jaar.
Klokman, Bernard Hendrik, oud 79 jaar.
Wardenier, Hendrik Willem Mathijs, oud 71 jaar.

Aspergesoep
❖
Asperges met gerookte zalm, gekookte
aardappels, ei en Hollandaise saus
of
Asperges met ham, gekookte
aardappels, ei en Hollandaise saus
❖
Chocolade verrassing
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

ap ri l
21 Vacansoleil 4challange - Fietstoertocht
Circuit Park Zandvoort, aanvang 08.30 uur

22 Zee-evenement - Jutters mu-ZEE-um,
12.00-16.00 uur

22 American sunday - Circuit Park Zandvoort
22 Rokjesdag - Verschillende acties door ondernemers
27 Friday Night Out - Met Chris Hordijk.

Holland Casino Zandvoort, aanvang 21.00 uur

27 Japans Autosport Festival - Circuit Park Zandvoort
30 Koninginnedag

politiebericht

Motorfiets uitgebrand

Afgelopen weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, werd rond 02.15 uur een melding gedaan van
een brandende motorfiets aan de Van Speijkstraat. De
brandweer kwam naar de locatie om de brand te blussen. Brandstichting wordt niet uitgesloten en de politie
is benieuwd of er mensen zijn die rond het tijdstip van
de brand iets opgemerkt hebben wat met de brand te
maken heeft. Informatie kan worden doorgegeven aan de
politie in Zandvoort via het telefoonnummer 0900-8844.
Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000.

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
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Inzamelen grof huisvuil gaat nog
niet naar wens en moet weer anders

column

Volgens mij…

Het inzamelen van grof huisvuil gaat mogelijk volgende maand alweer veranderen. …is de natuur nu op zijn
Verantwoordelijk wethouder Andor Sandbergen zal begin mei met voorstellen naar de mooist. Overal in de tuin komen groene puntjes van divergemeenteraad komen om tot een goedkopere manier van inzamelen te komen. De mase planten omhoog. Sommige
nier van inzamelen die op dit moment gebruikt wordt, is de duurste van alle mogelijke snelle bloeiers zoals het gebroken hartje en de prunus zitten
oplossingen.
vol knoppen. Telkens weer is
Het college wil de systema- sing komen door het grof- ton en papier gaat gelukkig het een verrassing welke plant
tiek van het inzamelen van vuil alleen op afroep bij de met sprongen vooruit, nu de de winter heeft overleefd.
grof huisvuil gaan verande- mensen thuis op te laten rest nog”, zegt Sandbergen.
ren. Sinds de laatste aanbe- halen (dus niet meer zomaar
In de achtertuin zijn de vogels
steding van het inzamelen aan de straat zetten) maar Educatie van de jeugd op zoek naar nestmateriaal
van grofvuil, rommelt het de burgers ook de gelegen- zou goed kunnen helpen. en maken dankbaar gebruik
in Zandvoort. De burgers heid te geven om hun grof- De Zandvoortse Courant van ‘t rommelhoekje in mijn
waren een zeer flexibele vuil gratis in de milieustraat meldde een paar weken ge- tuin. Onder een omgedraaide
afhandeling gewend maar in Bloemendaal aan te laten leden dat een Zandvoortse bloempot, die ik recht wil zetdie strookte niet met de ge- bieden. Dan moeten zij dat basisschool milieules heeft ten, zit een pad die me vermeentelijke, en vooral lan- wel zelf daar naartoe bren- gekregen van ‘Koos, de vuil- stoord aankijkt. Ik haal hem
delijke, richtlijnen, waardoor gen maar dat is nog altijd nisman’. Op ludiek wijze kennelijk uit zijn winterslaap.
het de gemeente veel geld een stuk goedkoper dan het heeft hij ondertussen de De pomp van de vijver is stuk
heeft gekost. “Wij betalen op te laten halen. Iedereen in groepen 8 van op een na gevroren en de goudvissen zijn
het hoogste tarief voor on- Zandvoort, dus ook degene alle Zandvoortse basisscho- met de noorderzon vertrokgesorteerd aanleveren, na- die geen grofvuil aanbiedt, len onderricht gegeven. Zo ken. Kennelijk is er een reiger
melijk. Het voorstel dat de moest meebetalen aan de wil de gemeente ook de langs geweest. Na de inspectie
wethouder gaat doen is oude regeling en dat was jongeren ervan bewustma- van de achtertuin zit ik in de
zeer kostenbesparend voor een doorn in het oog van ken van het feit dat het 5 serre met zicht op de voortuin.
de gemeente en dus voor de wethouder. “Wij hebben voor 12 is. Als iedereen mee- Opeens hoor ik kraaien als een
de burgers. Zandvoort was vijftien jaar met de vorige werkt wordt Zandvoort echt gek schreeuwen. Plotseling
een van de laatste twee ge- ophaler samengewerkt en schoon en kan er veel geld, ploft er iets vanuit de lucht in
meenten die toestond het die nam ook puin, bouw- en ons geld, bespaard worden! mijn tuin. Het is een buizerd
vuil ongelimiteerd en on- sloopafval mee. Door strenmet in zijn klauwen een kraai.
gesorteerd aan de straat te gere regelgeving kan dat Milieustraat Bloemendaal, Mijn mond valt open van verzetten”, weet beleidsmede- niet meer. De nieuwe richt- Brouwerskolkweg 2 in bazing en ik verslik me in een
lijnen zijn vanuit Den Haag Overveen. Openingstijden: slok koffie. Van achter het
werker Peter den Boer.
dwingend voorgeschreven maandag t /m vrijdag: raam bekijk ik het gevecht op
Sandbergen wil nu met een, en zijn Rijksbeleid gewor- 08.00-12.00 uur en zater- leven en dood. Totdat de strijd
door een nietsvermoedende
eveneens flexibele, oplos- den. Het inzamelen van kar- dag: 09.00-12.00 uur.
voorbijganger wordt onderbroken. De buizerd laat los en
de kraai vliegt moeizaam naar
pagina 1 - Ontwikkelingen voor Zandvoortse horeca
zijn soortgenoten. De natuur is
wel erg dichtbij.
Ondernemers dienen, in- drijfsleven en bereid is de de Algemene Plaatselijke
dien gewenst, zelf het con- administratieve lastenver- Verordening (APV) dat ho- Samen met de familie uit
tract op te zeggen bij leve- lichting te willen aanpak- recabedrijven hun deuren Leek, waren we voor een
rancier Bosch.
ken. De voorlopige vrijstel- moesten sluiten. Wilde lang weekend in het Drentse
ling zal worden aangepast. men toch langer open blij- dorpje Nooitgedacht. Daar is
Exploitatievergunning
De ondernemers die willen ven, dan kon voor € 485 per de natuur al een stapje verder
In de komende maanden starten in Zandvoort zullen jaar een ontheffing worden en staan sommige bomen
zal naar verwachting de 2 weken voor opening een aangevraagd om tot 03.00 al volop in bloei. Onbekende
gemeenteraad een nota complete aanvraag moeten uur open te kunnen blijven. vogels hippen over het gras.
aannemen waarin de ver- hebben gedaan om daad- Op dit moment is de APV al Groene weilanden zijn gevuld
plichting van het hebben werkelijk open te mogen. aangepast en kan ieder re- met luie koeien en dartelende
van een exploitatiever- De voorlopige vrijstelling gulier horecabedrijf dat in lammetjes. Op de terugweg
gunning komt te verval- is ervoor bedoeld om on- de categorie café of restau- naar huis zie ik een ooievaar
len. Alleen discotheken en dernemers te kunnen la- rant valt tot 03.00 uur open rondscharrelen. Een buizerd
nachtzaken dienen nu nog ten exploiteren zolang zij zijn, zonder een dure ont- loert vanaf een paaltje naar
te beschikken over een ex- nog niet over de wettelijke heffing te hoeven aanvra- z’n prooi. In de verte ontdek
ploitatievergunning. KHN vergunning(en) beschikken. gen. Bedrijven die tot 05.00 ik de watertoren met
is erg tevreden over deze
uur open willen, kunnen in de duinen de herten.
stap van de gemeente, die Sluitingstijden horeca
een ontheffing van € 499 Nooitgedacht dat de
daarmee laat zien mee te Tot voor kort was 01.00 per jaar aanvragen of voor natuur in Nederland zo
willen denken met het be- uur de standaardtijd in € 850 voor onbepaalde tijd. mooi kan zijn!

vervolg -

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
9 mei t/m 4 juli

Wandelen in groepsverband
en leren over al wat er leeft.
Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit D aan.
U krijgt frisse lucht in u longen en de wind door uw haren. Stokken
en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg over al wat
er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de Duinrand,
na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree
waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
6 juni t/m 18 juli

Hatha Yoga
Voor lichaam en geest. Brengt nieuwe energie en
innerlijke kracht.
Vrijdag 11:00 – 12:00
11 mei t/m 13 juli

feliciteert het team van

Het Plein Fastfood
aan het Kerkplein
met het 15 jarig bestaan
Veel succes komende zaterdag
met de wedstrijd
aardappelschillen

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
10 mei t/m 12 juli

Spaans
Hoe overleef ik mijn vakantie in Spanje?
Maandag 20:00 – 22:00
23 april t/m 25 juni

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00

Café Koper feliciteert
Snackbar Het Plein

Al 15 jaar enthousiaste collega’s
en fijne buren op het Kerkplein
Zet deur jeloi!

15 mei t/m 29 mei

Beeldhouwen en Boetseren
Donderdag 19:30 – 22:00 uur

Aanbieding:
Onze heerlijke Emmaplak uit eigen bakkerij
van € 1,95 voor € 1,65
200 gram Leonidas bonbons
van € 5,20 voor € 4,80
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

10 mei t/m 21 juni

OOK Samen:
Elke donderdag en twee zondagen in de maand.
Huiskamerproject voor ouderen die het leuk vinden om met elkaar
de dag door te brengen.

Inlooppunt Dorp:
Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur voor mensen die
elkaar graag ontmoeten. St Agathakerk, Grote Krocht 43.

Plusdienst:
Voor al uw vrijwillige hulpvragen zoals: klusjes in huis, bezoek, vervoer naar specialist etc. telefoon: 5717373

Belbus:
De Belbus rijdt van maandag t/m zaterdag door ons dorp om u
(55 plusser) naar de supermarkt, de kapper, huisarts of een andere
afspraak te brengen. Minimaal 1 dag tevoren bestellen: 5717373

Zondag 29 april
Feest in
Jupiter Plaza
Leuke activiteiten
voor jong en oud

Open eettafel voor 55 plussers:
Elke dinsdag en donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur
warm eten bij Pluspunt.Vrijwilligers staan voor u klaar om het samen
gezellig te maken.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330
4

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Houd ons in
de gaten.

RESTAURANT BEACHCLUB GRAND-CAFE

Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandig werkend kok.
Voor info bel Jan Paap 06-42011604 / 023-5712386
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Met oog en oor
de badplaats door

Nieuwe rotonde officieel geopend
Met het putten van een golfbal is de rotonde op het

kruispunt Zandvoortselaan/ Kostverlorenstraat/ Tolweg/ Haarlemmerstraat vorige week donderdag officieel in gebruik genomen. De handelingen werden verricht door gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder
Openbare Ruimte Andor Sandbergen.

Deze belangrijke verkeersader is weer in gebruik genomen

Wethouder Sandbergen bood
mevrouw Post enige foto’s ‘uit
de oude doos’ van de Tolweg
aan en bedankte haar voor
de provinciale medewerking
en ondersteuning bij het tot
stand komen van de nieuwe
rotonde.
Een rotonde is relatief een veilige constructie, omdat er zich
alleen rechts afslaand verkeer
op een rotonde bevindt. Ook
de nieuwe Zandvoortse rotonde is zeer overzichtelijk en
duidelijk ingedeeld voor alle
gebruikers. Echter dient men
wel rekening te houden met
de lijnbussen van Connexxion
die de ‘busweg’ in tegengestelde richting uitkomen.

Zandvoortse poetsers op Bedrijfsauto RAI
Waar een klein bedrijf al niet groot in kan zijn. Het Zandvoortse autopoetsbedrijf Quality Clean Auto Care, dat al
sinds 1994 hier gevestigd is, staat voor Opel Benelux op de
Bedrijfsauto RAI 2012 in Amsterdam. Het bedrijf is gecontracteerd om de bedrijfswagens van Opel optisch te onderhouden en de Opel-stand schoon te houden.
Het houdt onder meer in dat
de wagens er continu piekfijn uit moeten zien voor het
publiek. “De auto’s poetsen,
afstoffen en vette vingers verwijderen is heel belangrijk. Wij
staan hier met vier man, zes
dagen lang garant voor een
schone Opel-presentatie. Daar
zijn we als klein bedrijf heel
trots op mede omdat deze
beurzen vaak aan grote autopoetscentrales aanbesteed
worden en je niet zomaar gevraagd wordt voor dit soort

projecten”, vertelt eigenaar
Ron Swart.
Na een succesvolle introductie van de nieuwe Opel Combo
in Utrecht, half februari, waar
het Zandvoortse bedrijf werd
gevraagd de auto’s te poetsen
en aftanken voor genodigden,
vroeg Opel of Swart een aanbesteding kon maken voor
de Bedrijfsauto RAI. Na een
bezoek van het hoofdkantoor
van Opel was het al snel duidelijk dat ze voor kwaliteit en

vakmanschap wilden gaan.
Omdat Swart en zijn team dat
ook nastreeft, waren de contracten al snel getekend. “Ik
houd wel van een uitdaging.
Vaak denken mensen dat iedereen een auto kan poetsen
maar er komt veel meer bij kijken dan men vaak denkt. Voor
een gemiddelde poetsbehandeling zijn wij al snel vijf uur
bezig. De auto’s op de beurs
moeten er echt super uitzien
natuurlijk”, aldus Swart.
De bedrijfsauto RAI is van 17
tot en met 21 april in de RAI in
Amsterdam. “Nu zijn we dus
even een weekje daar, maar
vanaf volgende week staan
we in Zandvoort weer voor iedereen klaar die een gepoetste
auto wil hebben”, sluit hij af.

ZANDVOORT SCHOON!?

en het aanbieden van grof huishoudelijk afval

Vanaf 1 april zijn de regels voor het aanbieden van grof huishoudelijk
afval aangescherpt. Vorige week lieten wij u in deze rubriek weten dat
een grote groep inwoners heel goed omgaat met het aanbieden van grof
huishoudelijk afval. Deze mensen verdienen complimenten. We lieten
ook weten dat een kleine groep inwoners nog altijd verkeerd aanbiedt.
Gemeente Zandvoort
Dat is jammer.
Elders in deze krant staat een advertentie waarin nog eens wordt uitgelegd hoe u huishoudelijk afval makkelijker kunt scheiden. Alles wat
in die advertentie niet is genoemd en gewoon in de rolcontainer kan, hoort ook niet bij het
grof huishoudelijk afval.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zandvoort.nl->loket->afval en milieu>afvalwijzer 2012. 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)

Uitslag Paaspuzzel

Drie weken lang heeft u
weer kunnen puzzelen
met de Paaspuzzel van de
Zandvoortse Courant. De
slagzin die gevormd moest
worden uit de letters in
de advertenties van de afgelopen drie weken was:
‘Als het Paasweekend voor
de deur staat worden wij
Zandvoorters blij’. Uit de
vele goede inzendingen
werden de winnaars geloot van prijzen die beschikbaar werden gesteld door
Rosarito, La Bonbonniere,
De Zeemeermin en Dreams
& Daytime. Wij bedanken
alle puzzelaars voor hun
deelname en wensen alle
winnaars veel plezier met
hun prijs. De winnaars hebben persoonlijk bericht gekregen.

Schillen,
schillen, schillen

‘Schil en Win’ is te lezen
op een groot bord voor
Het Plein Fastfood aan het
Kerkplein. Ter gelegenheid
van het 15-jarig bestaan
heeft Het Plein een aantal activiteiten georganiseerd en een daarvan
is het Open Zandvoortse
Kampioenschap aardappelen schillen op zaterdag
21 april, van 14.00 tot 14.15
uur. Mede-eigenaar Robert
Slag meldt dat er voldoende zakken aardappelen
klaarstaan om heel veel
deelnemers te laten schillen. De opbrengst van het
ludieke kampioenschap
zal ten goede komen aan
de Vrienden van Nieuw
Unicum. Maar de deelnemers kunnen zelf ook hele
mooie prijzen winnen: een
prachtige Cortina Crush
transportfiets is de eerste
prijs, een duikles bij Scuba
Republic is de tweede prijs
e n de derde prijs is een
jaar lang gratis patat. Aan
melden en meedoen dus!

Er zit een luchtje aan

Op zondag 22 april organiseert het IVN-Zuid-Ken
nemerland in samenwerking
met het Jutters mu-ZEE-um
een gezellige Zee-evenement
waar je alles kunt onderzoeken met je neus. Er wordt vis
gerookt, er is een levende
have, je kunt gaan vissen met
een sleepnet, er is zeedobbelen en strandknutselen
en de te grote vissen uit het
Jutters aquarium worden in
zee terug gezet. Van 12.00 tot
en met 16.00 uur ben je welkom bij het Juttersmu-ZEEum en op het strand tussen
de strandpaviljoens Beach
Club Tien en De Haven van
Zandvoort.

Kleding inzamelen

Het wordt weer tijd om
de kledingkasten voor het
voorjaar op te ruimen. Al uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel zijn welkom bij Sam’s
kledingactie voor Mensen in
Nood. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat
naar het Droogte Cyclus
Project in Kenia. U kunt uw
kleding in gesloten stevige
plastic zakken afgeven op
vrijdag 20 van 19.00 tot
20.00 uur en zaterdag 21 april
van 10.00 tot 12.00 uur in de
Agatha kerk, Grote Krocht 45.

Tuinontwerpdag

Heeft u plannen om uw
tuin is te veranderen? Op
vrijdag 20 april kunt u terecht voor gratis advies over
de inrichting van uw tuin
bij Bibliotheek Duinrand
Zandvoort. In samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur
(NVTL) wordt de Nationale
Tuinontwerpdag georganiseerd. Het advies levert overigens geen kant-en-klaar
tuinontwerp op, maar wel
een eerste schets voor verdere uitwerking. Het is han-

dig als u een plattegrond
van uw tuin en enkele
foto’s meeneemt, evenals
een wensenlijstje. Bel van
tevoren 023-5714131 (bibliotheek) om een tijd af te
spreken bij de tuinarchitect
René Huiberts.

Pechdag

Het was aangekondigd op
de website van Pluspunt:
vrijdag 13 kinderdisco. Maar
het bleek een ongeluksdag
voor de kinderen die zich
om 19.00 uur hadden verzameld voor de deur van
Pluspunt. Ze waren namelijk
voor niets gekomen want de
kinderdisco bleek niet door
te gaan. Op de website was
daar helaas geen melding
van gemaakt en ook aan
de deur hing geen briefje.
Inmiddels heeft Pluspunt
gereageerd met heel veel
excuses. Om het goed te
maken wordt er een extra
kinderdisco georganiseerd
en wel op woensdag 16 mei
van 19.00 tot 21.00 uur. Ook
de geplande kinderdisco op
1 juni gaat gewoon door.

Oomstee Jazz

Weer een prachtige bezetting op vrijdag 20 april
bij Oomstee Jazz. Thomas
'Tommy Tornado' Streutgers
is wellicht de jongste vedette
die Nederland op saxofoongebied rijk is. Zandvoortse
jazz liefhebbers zullen hem
herkennen van de jazz formatie Jzzzzzp! Komende zomer zal Streutgers zo'n beetje heel Europa aandoen. Ook
is zijn soloalbum 'Sunrise'
net uit, een album waarop
reggae de boventoon voert.
Hij treedt in Oomstee op
met Nol Sicking (piano),
Eduardo Blanco (trompet),
Dave Besse (bas) en Menno
Veenendaal (drums). Het
concert in café Oomstee
aan de Zeestraat begint om
21.00 uur en de entree is
gratis.
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Toko Bintang

Koninginnedag
Live

Buitenpodium
met een

Grandioos
Artiestengala

6

Bintang Nederlandse senioren maaltijden

Bij u thuis bezorgd. Bel: 023-5712800
Bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur. Bezorging vanaf
17:00 uur in Zandvoort en Bramenlaan Bentveld.
6 Dagen per week, maandags gesloten. info@tokobintang.nl
Weekoverzicht: 24 t/m 29 April
24 Dinsdag. aardappelen / rodekool / worst
25 Woensdag. aardappelen / snijboontjes / gehakt
26 Donderdag. aardappelen / sperziebonen / kip
27 Vrijdag. aardappelen / spitskool / kabeljauw
28 Zaterdag. aardappelen / witlof / sudderlapjes
29 Zondag. aardappelen / worteltjes/peultjes / speklapje

€ 8,50
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Ronde Tafel over parkeervergunningen
De Ronde Tafel over de parkeervergunningen wordt gehouden op donderdag 26 april om 20.00 uur in De Blauwe

Tram van het LDC. Daar zullen het Anti Parkeer Regime

Zandvoort en vertegenwoordigers van verschillende wijken hun zegje mogen doen over de gerezen problemen en
knelpunten.

Deze extra Ronde Tafel kwam
tot stand nadat de gemeenteraad door middel van een
initiatiefvoorstel van het
CDA akkoord is gegaan met
het uitstel van de invoering
van het Bewonersparkeren in
de wijken Oud Noord en Park
Duijnwijk. De raad gaf daarbij
wel aan dat het uitstel geen
afstel mag worden en dat
het Parkeerbeleid zoals dat
in 2010 is goedgekeurd, alsnog zal moeten worden uitgevoerd, al zullen mogelijke
knelpunten die bij de Ronde
Tafel naar voren kunnen komen, wel moeten worden
weggenomen.
Anti Parkeer Regime Zand
voort heeft ter voorbereiding
een ‘hoorzitting’ gehouden
waarbij iedereen die meent
iets te kunnen bijdragen
aan een oplossing van het
parkeerprobleem, zijn zegje

kon doen. Dat leidde tot
diverse suggesties en voorstellen die volgende week
donderdag ter tafel zullen
komen. Grote knelpunten
zijn volgens verschillende
betrokkenen het tekort aan
parkeerplaatsen in het dorp,
ondanks de nieuwe parkeergarage, en de (vermeende?)
negatieve invloed die het
parkeerbeleid heeft op toeristen en dagjesmensen.
Verschillende (ex)ondernemers spraken daarover hun
grote verontrusting uit. Zo
ook ex-horeca-tycoon Hans
Bank: “De enorme leegstand
in de winkelgebieden, daar
moet iets aan worden gedaan. Gemeente, ondernemers en verhuurders van winkelpanden moeten met elkaar
om de tafel gaan zitten.”
De politieke partijen waren
ook aanwezig. Carl Simons

(OPZ) had zich al openlijk solidair verklaard met het actiecomité, wat hem overigens
niet in dank is afgenomen
door zijn mederaadsleden.
Simons zit daar niet mee, zo
vertelde hij in Het Wapen. “Ik
was de enige van OPZ die tegen het parkeerbeleid heeft
gestemd”, weet hij. Namens
de PvdA was Uschi Rietkerk
van de partij. Zij is voorstander van het door laten gaan
van het parkeerbeleid om pas
later de uitwerking hiervan te
evalueren. En natuurlijk ontbrak ook Jerry Kramer (VVD)
niet. Hij heeft zich al vanaf
het begin van de ‘opstand’ in
de discussie gemengd, wat
hem van GBZ-zijde op hevige
kritiek is komen te staan.
Of de Ronde Tafel een eerste aanzet is voor een beleid
waarin iedereen zich kan vinden, zal moeten blijken. Feit
is wel dat de politiek door
het massale protest over de
parkeervergunningen flink
is geschrokken en plotseling
gevoelig lijkt voor de ‘stem
van het volk’. Want voor je het
weet, zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen…

Bekendmaking

Op 23 april 2012 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
• Verslag vergadering 20-02-2012
• Samenwerking Katwijk & Bodegraven-Reeuwijk
• Jaarrekening BSGR 2011
• Begroting BSGR 2013
• Elektronisch bekendmaken vergaderingen

www.bsgr.nl

frontoffice@bsgr.nl

agendastukken kunt u vanaf
17 april 2012 raadplegen
op de website: www.bsgr.nl

tel. 071 - 525 62 00

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Olympia’s Tour Zandvoort 2012
Willem Koene
Nog een Zandvoorter die mooie herinneringen aan
Olympia’s Tour heeft is Willem Koene. Koene is op
28 juli 1953 in Haarlem geboren en kwam in 1977
in Zandvoort wonen. Veel Zandvoorters kennen hem
als postbode bij de PTT. Inmiddels is hij al bijna 8
jaar eigenaar van “een mooi schoonmaak/glasbewassing bedrijf”.

Willem Koene

“Op mijn tiende begon ik
met voetballen, net als
mijn vader. Toen ik net 13
jaar geworden was, mocht
ik met mijn zwager mee
naar een wielerwedstrijd
waaraan hij meedeed. Hij
werd eerste en de prijs was
een zangvogel in een kooi
en een hele grote worst
van de plaatselijke slager. Ik was om, wielrenner
worden dat was het”, herinnert hij zich. Dat heeft
hij geweten, want van één
keer in de week voetballen
naar elke dag fietstraining
viel vies tegen, maar als
je dan de prestaties ziet
groeien en gaat dromen
dat je wel eens kan gaan
winnen, vergeet je al die
trainingen.
Die overwinning kwam.
Koene: “Het was een clubrit maar toch, het zoet van
winnen heb ik geproefd en
dan wil je meer en meer.
Toen ik 18 jaar was ging ik
in militaire dienst en na 2
maanden opleiding (weinig training) werd ik ingedeeld bij de marechaussee

en trof een zeer
sportieve kaptein
die mij in staat
stelde te trainen.
Daarna ben ik
bij de posterijen
gaan werken van
07.00 uur tot circa 15.00 uur en
dus kon ik daarna trainen.” Het
aantal overwinningen stapelde
zich op: grote
wedstrijden, kampioenschappen
en de ‘rondjes om
de kerk’ heeft hij
allemaal wel eens een keer
gewonnen. Ook in het ‘grotere werk’ moest men met
Koene rekening houden.
Zo werd hij in de klassieker
West Vlaanderen 4e, won hij
Omloop de Kempen en eindigde hij in de driedaagse
van Frankrijk op een zeer
verdienstelijke 6e plek.
Door zijn vele goede prestaties viel Koene op bij Rini
Wagtmans, die een gesponsorde amateurploeg UNION
FIETSEN aan het opzetten
was. Van hem kreeg hij een
contract van een jaar en een
optie voor het jaar erop.
Uit de trainingen in en rond
Willebrord en in Limburg
bleek dat hij van alles wat
kon; klimmen, sprinten, tijdrijden en in dienst rijden van
de kopman.
Wagtmans nam in april
1977 Koene op in de ploeg
voor Olympia’s Ronde. "Na
de proloog op vrijdag 20
mei 1977, een koppeltijdrit
in Scheveningen van maar
3,8 km, werd ik de dag erna,
Scheveningen-Bladel (185
km) 5e in de eindsprint berg

op. Wagtmans zei dat hij
had genoten van mijn stijl
van rijden. De volgende
dag was de Koninginnenrit
Bladel-Hulsberg (176 km).
Ik moest bij Wagtmans komen en er werd een plan
gesmeed met drie andere
renners. Het plan was om
na 100 km weg te rijden
met een ploegje om een
springplank voor onze
kopman te maken, de
Keutenberg was het punt
om te gaan. Het gevecht
om als eerste aan die beklimming te beginnen is
al een wedstrijd op zich,
maar als vierde begon ik en
dacht nu moet ik gaan. Dat
duurde 50 meter maar de
benen weigerden gewoon
en ik ging zo langzaam
omhoog dat ik omviel in
het weiland. Ik kwam 20
minuten later binnen dan
de winnaar”, zegt hij met
spijt in zijn stem. De daaropvolgende dagen was hij
blij als hij de finish haalde.
De laatste etappe naar
Amsterdam (80 km) ging
het weer een beetje, in de
eindsprint werd hij nog 18e.
Koene heeft tot zijn 48e
gefietst en het zoet van
een overwinning nog vele
malen mogen proeven. De
twee overwinningen in de
ronde van Zandvoort zijn
zeer speciale ‘kippenvel
momenten’ voor hem.
“De gemeente steekt nu
zijn nek uit om de mensen
eens een wielerspektakel
mee te laten maken zoals
het ook gaat in de Tour de
France. Ga maar eens kijken naar de bus waar de
‘mechaniekers’ de fietsen
klaar maken en poetsen
of naar de renners met
hun gespannen gezichten
die voor de start staan.
Zandvoorters zet in uw
agenda: 14 mei proloog en
15 mei vertrek 1e etappe
Zandvoort-Noordwijk”,
sluit hij af.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

NIET VERGETEN!
Met de komst van het voorjaar, stijgt de temperatuur.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

www.autobedrijfzandvoort.nl

Dreams&
&Daytime
Daytime

De nieuwste
dekbedovertrekken zijn binnen!
Yellow, Van Dyck, Ariadne At Home...
=?
en nog veel meer!
Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage
Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: Maandag van 12:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Tuincentrum

Zomerplanten

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

?

Op onze poet gratis parkeren!
 023-5719013

Dinsdags gesloten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Grote voorjaarsactie
Bij de warmste bakker van zandvoort

VRIJDAG EN ZATERDAG
ALLE BRODEN NAAR KEUZE 50% KORTING
4 CROISSANTS HALEN + 2 GRATIS
10 WITTE BOLLEN voor € 1,50
5 KRENTENBOLLEN voor € 1,95
Raadhuisplein 14 Zandvoort • Tel.: 023-573 64 61
8
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Komende zondag is het
Rokjesdag in Zandvoort

Belli e Ribelli

Wijlen columnist Martin Bril gaf de eerste dag van het

de bijnaam ‘Rokjesdag’. Een dag die dus eigenlijk niet te

plannen is. VVV Zandvoort heeft deze dag dit jaar wel gepland. Namelijk op 22 april aanstaande, de sterfdag van
Martin Bril.

uur over de rode loper begeeft en zich zo ludiek mogelijk laat fotograferen, maakt
kans op VVV-cadeaubonnen
ter waarde van € 250. En let
op, er is een prijs voor vrouwen en mannen. Dus heren,
laat die blote benen onder je
mooiste rokje maar zien!
Zin in een Rokje? = Zin in
Zandvoort! Kijk op www.
vvvzandvoort.nl voor meer
informatie.

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.

Hollandse badplaats
Geachte redactie,
Ik wil het volgende even kwijt: Wat heeft, in het algemeen, de
Zandvoortse horeca toch met exotische namen voor hun café of
strandtent. Het is alsof ‘WC Eend’ beter ruikt wanneer je dat
in een parfumflesje stopt met een leuke, fancy Italiaanse naam.
Vooral veel strandtenten hebben buitenlandse namen. Wat moeten
we met al die vreemde namen? Krijg je een betere kok met een
rare naam of smaakt het Ola-ijsje anders dan bij andere paviljoens? Binnenkort wordt er een Thais festival op het Gasthuisplein
georganiseerd. De muziek is a priori niet om aan te horen voor
westerse oren en het eten haal je tegenwoordig ook al bij de
buurtsuper. Gewoner kan het niet. Krijgen we soms demo's over
buitenlandse vechtsport ter lering om de zomerse hooligans te
kunnen opvangen? Wat is het volgende?
Wordt Zandvoort met die wildgroei aan vreemde namen aantrekkelijker voor toeristen? Ik betwijfel het. Zelfs een Europese vlag,
Nederland is toch EU-lid, is nergens te zien langs het strand of bij
de hotels. Dat zou toch een beter idee zijn want dan kunnen de
Duitse, Britse of Franse toerist verwachten dat ze welkom zijn,
en dat misschien iemand hun taal spreekt en/of verstaat. Laten we
er gewoon weer eens een Hollandse badplaats van maken.

Met vriendelijke groet,
W. v.d. Mije
B. van Alphenstraat 57-24

De rest van de week
ook wisselvallig weer

De afgelopen jaren grossierde de maand april veelal in
uitgesproken voorzomers weer. Zo hadden we deze week
exact vijf jaar geleden bijna 30 graden op de Zandvoortse
thermometers. April 2007 werd uiteindelijk de allerdroogste, allerzonnigste en recordwarme grasmaand ooit.

jaar dat vrouwen weer in rokjes op straat verschenen

Het wordt een dag vol met
op rokjes geïnspireerde activiteiten en acties. Zo kunt u
denken aan korte-rokjes-korting tot wel 40%, een heus
Hard Rok Café, een gratis
anti-slipdemo en nog veel
meer. VVV Zandvoort heeft
zelf ook een ludiek actie bedacht. In het centrum zal
zondag een rode loper worden uitgerold. Iedereen die,
uiteraard met een rokje aan,
zich tussen 13.00 en 15.00

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Wat een leuk klein kinderwinkeltje is dat toch in de Haltestraat. In het gesprek met eigenaresse Thea Terol vertelt

zij enthousiast over het feit dat zij inmiddels al weer 26

jaar geleden het bekende garen- en bandwinkeltje van de
dames Van Duyvenboden heeft gekocht.
Een gevelsteen uit 1897 herinnert nog aan de oorspronkelijke opening van deze zaak, die
ook binnen door de ouderwetse inrichting als ‘beschermde
dorpswinkel’ de sfeer van
vroeger oproept. Voor oudere
Zandvoorters staat eveneens
nog het beeld van het voormalige vuur- en waterwinkeltje aan de achterkant op
het netvlies. Om meteen een
eventueel misverstand uit de
wereld te helpen: de enorme
collectie kinderkleding is beslist niet oubollig te noemen,
integendeel! Het geeft exact
aan wat de zelf verzonnen
aparte naam ‘Belli e Ribelli’ betekent: Mooi en ondeugend…
Voordat Thea met de zaak begon, had zij samen met haar
man al zestien jaar ervaring
met het omgaan met klanten
in het door haar schoonvader
opgezette strandpaviljoen 19.
“Baby- en kinderkleding heb
ik van jongs af aan al leuk
gevonden. Mijn moeder was
coupeuse en het creatieve en
de handvaardigheden heb ik
met de paplepel ingegoten
gekregen”, geeft zij lachend
aan. Ook het omgaan met
kinderen is haar op het lijf
geschreven.
Haar assortiment in de maten van 0 maanden tot 14
jaar varieert van stoer, lief
en romantisch en is over het
algemeen beslist niet duur.
Voor de jongens, die volgens
Thea steeds ijdeler en mode-

bewuster worden, zijn er heel
veel spannende T-shirts met
zeer grappige dessins als VWbusjes, wilde dieren en nog
veel meer motieven. Zelfs op
de kleinste rompertjes. Let
vooral op de stoere jacks, die
lekker winddicht zijn, ideaal
voor Zandvoort, en de collegekleding. De Muchachomalo
boxershorts (vanaf 5 jaar t/m
maat 176) zijn niet aan te slepen en zijn eveneens in vele
dessins verkrijgbaar. De meisjes kunnen hun hart ophalen
bij de romantische jurkjes van
‘Kate Mack’ met strikjes en ruches en de vrolijke badsetjes
met rode kersjes voor naar het
strand. Voor de dametjes in
de dop zijn er blazertjes met
bijpassende jurkjes en rokjes.
En voor het dagelijkse leven
lekkere spijker- of andere
broeken met daarop een leuk
bloesje of warm vestje. Thea
let er, naast vanzelfsprekend
een goede kwaliteit, ook op
dat de kleding onder goede
omstandigheden wordt gemaakt.
Al 15 jaar verkoopt zij de oorspronkelijke UGGs. Daarnaast
heeft zij ook gympen en rugzakjes in de collectie. Mocht u
voor een presentje echt niet
slagen, dan is een cadeaubon
ook een mogelijkheid.
Belli e Ribelli, Haltestraat 45,
tel. 5712705. Dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur, zaterdag tot 17.30 uur en zondag
van 13.00 tot 17.30 uur.

Toen was het half april al
een drukte van belang op
het Zandvoortse strand. Dit
jaar beleven we eindelijk
weer eens een ouderwetse
aprilmaand zoals in de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw heel gebruikelijk was.

weerkaarten, de mogelijk
sterke opgang van de temperatuur vanaf 25 april. De
depressies lijken dan (voorlopig?) voor anker te gaan
op de Atlantische Oceaan
en er kan zo ruimte gemaakt worden voor een
veel zachtere zuidelijke
luchtaanvoer. In het gunstigste geval beleven we
dan enkele droge en zonnige dagen waarbij het kwik
naar 20 graden en hoger
oploopt. Velen zullen hiervoor tekenen denk ik. Toch
schrappen de allerlaatste
kaarten de eventuele temperatuurhausse alweer
grotendeels, enfin.

De rest van de week blijft
het wisselvallig met periodiek regen of enkele
buien. Het blijft ook nog
aan de tamelijk koele kant.
Weliswaar wordt het iets
zachter en de extreem koude nachten (regionaal tot
bijna -10 graden afgelopen
dinsdagnacht) zijn we nu
wel kwijt. Maximaal wordt
het een graad of 12-13 in Volgens de kalenderklimatologie vindt vaak in de
Zuid-Kennemerland.
laatste aprilweek een flinke
De depressietrein blijft oprisping van de temperavoorlopig vrijwel voort- tuur plaats. Deze duurt dan
durend gericht op het veelal tot rond 5 mei waarNoordzeegebied. De fron- na het andermaal koeler en
tenverzameling gelieerd wisselvalliger wordt. Het
aan dit soort raddraaiers weer kopieert vrijwel nooit,
laat ons niet ongemoeid dus of het dit jaar nu ook zo
tot en met tenminste gaat lopen is uiteraard onmedio volgende week. De bekend, maar die opleving
hardnekkige voorjaars- van het kwik moeten we
droogte in flinke delen van even in de gaten houden.
de Benelux en Engeland
is nog niet voorbij, maar Meer weer via
wordt tenminste wat ver- www.weerprimeur.nl
licht de komende periode.
Het zit al enige tijd in de

weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

12

13

13

13

Min

7

5

5

6

Zon

40%

55%

60%

60%

Neerslag

80%

70%

65%

80%

Wind

z. 4

zzw. 4-5

zzw. 4

zzw. 4

Weer
Temperatuur
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Installatiebedrijf
Ton Bakker
Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

De lente in zicht.
Tijd voor jaarlijks
onderhoud aan uw cv ketel.
€ 70,- excl. onderdelen, geen contract.

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

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

Z A N D K O R R E L S
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
.........................................................

Nieuwe Zon&Beauty studio
op het randje van
Haarlem/Aerdenhout.
Voor een mooi kleurtje
en deskundig advies.
Sunergy Zon&Beauty studio.
Oosterduinweg 1Haarlem,
tel. 023-5476101
www.sunergy.info
.........................................................

Dringend gezocht:
betaalbare woonruimte
voor oma en kleinzoon.
06-14970667
.........................................................

Gratis coaching!
Voor mijn opleiding
tot coach zoek ik mensen
die gecoacht willen worden.
Heb je een vraag/probleem
waar je in 5 sessies mee
aan de gang wil,
bel me op 06-29514599
.........................................................

Gezocht voor enkele
ochtenden in de
week: ontbijthulp.
Hotel Anna, tel. 5714674
of 06-22696552

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

Altijd zin in bloemen!
P.S.: Let op onze aanbiedingen!
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

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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
........................................................
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)
.........................................................
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.
.........................................................
Te huur:
Woonruimte
De Schelp 82
06-53389170
.........................................................
Vakkundige reparatie van:
Klokken Uurwerken
en Horloges!
Nu ook weer in Zandvoort
met 35 jaar ervaring
in reparaties van uurwerken
en elektronica. Halen en
brengen in de regio.
Bel voor informatie:
5730709.
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Let op:
De Hedi’s
International
komen eraan

"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel:
06-55383624
Ook voor reparatie,
onderhoud of APK
.........................................................
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.
.........................................................
WIJZER start nieuwe
cursus Engels
voor groep 7 & 8
woensdag 9 mei
14:00-15:00
10 lessen voor € 95,06-81493719
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com
.........................................................
Last van hooikoorts?
Kom vrij. 27 april
in Zandvoort naar de
gratis bijeenkomst.
Aanvang 10.30 uur.
Blijvend afvallen met
Forever producten:
aanvang 14.00 uur.
Bel voor reservering: 5716511.
Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Supersport
motor te koop
Mooie Suzuki GSX-R1000
zwart uit 2001 te koop
ivm ruimtegebrek.
186pk/powercommand.
Prijs N.O.T.K.
bel 023-6200000
.........................................................
Apple iPhone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
........................................................
Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
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C U L T U UR

Wim Hildering speelt ‘Een
Bedevaart naar Bonaire’

Classic Frogs heeft bewezen een top koor te zijn
Afgelopen zondag heeft het jeugdkoor Classic Frogs bewe-

zen dat het een geweldig koor is. Voor een goed gevulde
Protestantse kerk werden een groot aantal werken uit diverse stijlperiodes gezongen. Het koor bewees hiermee dat
het tot grote hoogte kan komen.

Het jeugdkoor Classic Frogs

door Joop van Nes jr.

Het concertprogramma was
heel schematische opgesteld
en toonde de veelzijdigheid
van Classic Frogs. Het begon
met een viertal werken uit de

Renaissance periode. Duidelijk
herkenbaar en in mooie harmonie. Vooral het oud-Hollandse ‘Komt vrienden in den
ronde’ sprak velen aan door
de bijzondere arrangementen van Wietse Stuurman, die

al op 8-jarige leeftijd muziek
begon te studeren. Hierna
volgden twee liederen die met
grote flair gezongen werden
door de sopraan en koorlid
Femke Leek. Voor de pauze
bracht het koor nog enkele
liederen van bekende componisten als Mozart, Rossini en
Fauré, waarbij vooral het Kyrie
van Rossini opviel.
Na de pauze kreeg de veelzijdigheid van het koor gestalte
met nummers van Ennio
Morricone, een traditioneel
Israëlisch lied in een arrangement van John Leavitt en
twee van de hedendaagse
Welsh componist Karl Jenkins.
Vervolgens stond er een intermezzo door de vaste pianist
van het koor, Tim Deelen, op
het programma. Deze afgestudeerde medicus (!) speelde de
sterren van de hemel en kreeg

Vrijdag 26 en zaterdag 27 april aanstaande brengt toneel-

ook terecht een langdurig applaus. Daarna volgde het klapstuk. De ‘Cancan’ en de ouverture van de opera Wilhelm Tell
van Rossini spatten in ‘doe-badoe-ba’ door de kerk, omdat
ze normaal gesproken geen
teksten hebben. Zeer apart
en uitermate goed en alert
gebracht. Als slot had het koor
gekozen voor twee hedendaagse nummers: een medley
van nummers uit de West Side
Story en als echte klap op de
vuurpijl de Bohemian Rapsody
van Queen. Terecht vroeg het
publiek om een toegift, die
het ook kreeg. Een prachtig
concert van een koor met heel
veel potentie.
Het volgende Kerkpleinconcert
van Classic Concerts is op
20 mei aanstaande met studenten van het Koninklijk
Conservatorium uit Den Haag.

vereniging Wim Hildering de klucht ‘Een bedevaart naar Bonaire’. Het is een vrolijke klucht geschreven door Jan Kerk-

hof met als subtitel: ‘Klooster bedreigd door de maffia of…?’
Onder de geestelijke leiding
van Ed Fransen nemen de acteurs u mee naar een klooster in nood. Gekonkel, fraude,
achterklap, jaloezie, intriges,
allemaal dingen die je niet in
een klooster zou verwachten.
Maar is dat wel zo?
Moeder overste ligt op sterven, de pastoor komt haar de
laatste sacramenten geven
en dan, dan gaat alles fout.
Een fanatieke non die aast op
de baan van moeder overste,
een gladde maffioso die de
nonnen het hoofd op hol
brengt…of speelt hij toneel?
Familie van moeder overste
die achter de vermeende erfenis aan zit en een vreemde
kardinaal komen langs in

Afval zomaar verbranden is zonde van het geld en is verspilling van kostbare grondstoffen. Reden genoeg
om kritisch om te gaan met onze afvalstoffen. De gemeente Zandvoort heeft de spelregels voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval beschreven in de Afvalstoffenverordening. Het komt er op neer dat er
alles aan gedaan wordt om afvalstoffen die als grondstof dienen voor nieuwe goederen of gevaar opleveren
voor het milieu, apart te houden van de rest. Wat uiteindelijk overblijft is klein huishoudelijk afval, dat wordt
aangeboden in een rolemmer of een huisvuilzak en wordt afgevoerd naar de vuilverbranding, ofwel is het
grof huishoudelijk afval dat apart aan huis wordt opgehaald en via nascheiding verder verwerkt wordt.

het klooster. De nonnen en
de pastoor proberen er het
beste van te maken. Op het
moment dat alles fout dreigt
te gaan verschijnt de heilige
geest in het klooster. Brengt
die orde in de chaos? Geniet
van de kolderieke gebeurtenissen in het klooster.
De uitvoeringen op vrijdag
27 en zaterdag 28 april in
theater De Krocht beginnen
om 20.15 uur, de zaal gaat om
19.30 uur open. De kaartverkoop start op donderdag 19
april bij Bruna Balkenende
aan de Grote Krocht 18 in
Zandvoort of, indien er nog
kaarten beschikbaar zijn, op
de speelavonden aan de zaal.
De entree bedraagt € 7,50.

Gemeente Zandvoort

HUISHOUDELIJK AFVAL
NUTTIGE TOEPASSING
- Kringloop
- Marktplaats

GFT

VERBRANDEN
- Apart inleveren

- Groene rolemmer

Via wijkcontainers
- Glas
- Papier/karton
- Textiel, lederwaren
- Plastic

Klein afval

- Rolemmer
- Verzamelcontainer
- Gele zak

Bij de gemeentewerf
(remise)
- KCA
- Elektrische apparaten
- Karton
- Vlakglas

NASCHEIDEN
Groot afval

Alles wat te groot is voor de
afvalbak en NIET valt onder
de term:
- Bouw- en sloopafval
- Auto-onderdelen
- Autobanden
- Grond, zand, grind

Kijk voor uitgebreide informatie op de website;
www.zandvoort.nl/loket/afvalenmilieu/digitaalloketafvalenmilieu
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut -

Hele maand april voor Pashouders:

Varkens Filet rollade
lekker gekruid
kilo € 9,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

06-31393790

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

2012

Van het huis Bolla
Bardolino classico
fijne lichte wijn met karakter
Per fles nu € 7,95
3 flessen voor € 19,95

Medina Woninginrichters

Winkeliers:

Aanbieding voor de maand april:

10% korting op al het parket!

Bruna Balkenende - Grote Krocht

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

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

Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Walk of Fame
herenshirts

Alle shirts
€ 59,- - € 69,- per stuk.
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

PERSONAL TRAINER

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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 F1

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 16 - 2012
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.

26 april Ronde Tafel over invoering parkeerregime

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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Op donderdag 26 april om 20.00 uur organiseert de gemeente
Zandvoort in de Blauwe Tram (LDC) een Ronde Tafel over de
invoering van het nieuwe parkeerregime uit de Parkeernota
2010. Graag wisselen de raad en het college van B&W met
u van gedachten over de knelpunten die bij de invoering van
het nieuwe parkeerbeleid zijn gesignaleerd. Tevens is er de
mogelijkheid om oplossingen en tips aan te dragen.
De Ronde Tafel is voortgekomen uit de informatieavond invoering bewonersparkeren Park Duinwijk en Oud Noord die op
28 maart jl. werd gehouden in Centerparcs Hotel Zandvoort.
Tijdens deze avond hebben diverse raadsleden aangegeven
benieuwd te zijn naar de knelpunten en suggesties die door
diverse insprekers zijn ingebracht.
Wilt u meepraten? U bent van harte uitgenodigd. Wel dient u
zich aan te melden voor 24 april a.s. via emailadres: griffie@
zandvoort.nl Wilt u bij het aanmelden uw naam vermelden,
in welke wijk u woont en welke knelpunten of suggesties u
wilt inbrengen.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag 26 april
in vergaderruimte 1. Dit duurt vanaf 15.00 tot ongeveer
17.30 uur.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Willem Draijerstraat 22, maken inrit-uitweg op het zijerf,
ingekomen 10 april 2012, 2012-VV-046.
- Wilhelminaweg 42, plaatsen dakopbouw, ingekomen 10 april
2012, 2012-VV-048.
- Zandvoortselaan 10, vergroten van het balkon aan achterzijde
woning, ingekomen 10 april 2012, 2012-VV-049.
- Strandafgang Barnaart 31, plaatsen verenigingsgebouw,
ingekomen 11 april 2012, 2012-VV-050.
- Rectificatie: Amperestraat 8, ontheffing voor renoveren en
uitbreiden bedrijfspand, ingekomen 03 april 2012, 2012-VV-044.
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.

- Nicolaas Beetslaan 27, wijzigen van de voorgevel, verzonden
10 april 2012, 2012-VV-039.
- Zandvoortselaan 130, nabij het parkeerterrein van de A’damse
Waterleidingduinen, aanleggen van een inspringvoorziening,
verzonden 11 april 2012, 2011-VV-156.
- Louis Davidscarre 2 t/m 13, Prinsesseweg 2A t/m 2C, Prinsesseweg 4A1 t/m 4H1, Prinsesseweg 4A2 t/m 4H2, Prinsesseweg
4B3 t/m 4H3, Prinsesseweg 6A t/m 6G, Prinsesseweg 8A1 t/m
8H1., Prinsesseweg 8A2 t/m 8H2, Prinsesseweg 8A3 t/m 8H3,
Prinsesseweg 10 en 10A, bouw 67 woningen en een bedrijfsruimte, verzonden 11 april 2012, 2012-VV-038 (op deze vergunning is de crisis- en herstelwet van toepassing).
- Regentesseweg 7, kappen van boom in voortuin, verzonden
12 april 2012, 2012-VV-024.
- ’s-Gravesandestraat 1, verwijderen asbestdak en plaatsen
profielplaten, verzonden 13 april 2012, 2012-VV-026.
- van Lennepweg 251, asbestsanering woning, verzonden 13
april 2012, 2012-VV-032.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

- Grote Krocht 19A, wijzigen dakopbouw, verzonden 13 april
2012, 2012-VV-007.

Evenementenvergunning

Er is een evenementenvergunning verleend voor:
- het organiseren van de proloog van Olympia’s tour door Nederland met aansluitend diverse randactiviteiten op maandag
14 mei 2012 van 15.00 uur tot 21.00 uur in het gebied Burg. Engelbertsstraat, Burg. Van Alphenstraat, Zeestraat, Haltestraat,
Prinsenhofstraat.
- het organiseren van de start van een etappe van Olympia’s
tour door Nederland in het gebied Burg. Engelbertsstraat,
Burg. Van Alphenstraat op dinsdag 15 mei 2012 van 10.00 tot
12.30 uur.
- Het organiseren van diverse randactiviteiten in het Centrum
van Zandvoort op zondag 13 mei 2012.

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.

Verkeersbesluiten
Wegontwerp Linnaeusstraat

Het wegontwerp van Linnaeusstraat is vanaf 19 april in te
zien bij de balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat
2 in Zandvoort. De Linnaeusstraat zal worden ingericht als
Gebiedsontsluitingsweg in asfalt met vrijliggende fietspaden
conform het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2005. Belanghebbenden zijn uitgenodigd hun opmerkingen schriftelijk
in te dienen. De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting
is afhankelijk van de provinciale subsidie. De exacte start van
de werkzaamheden is niet bekend en zal op een later moment
aan u kenbaar gemaakt worden.

Filmopnamen Brederodestraat / Boulevard Paulus Loot

Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten
filmopnames toe te staan op 23 april van 01:30 tot 04:00 op
het zuidelijke deel van de Brederodestraat. Voor het mogelijk
maken van de filmopnames, het verzekeren van de veiligheid
op de weg, zullen gedurende korte duur afsluitingen middels
dranghekken met bord C01 geplaatst worden op de volgende
locaties:
- op de Boulevard Paulus Loot direct ten zuiden van de F. Hendrikstraat;
- in de Brederodestraat direct ten zuiden van de F. Hendrikstraat. Verkeersregelaars zullen gedurende de filmopnames
de afsluitingen en het verkeer regelen.

Culinair Zandvoort

Om Culinair Zandvoort op vrijdag 1 juni 2012, zaterdag 2 juni
2012 en zondag 3 juni 2012 van 17:00 uur tot 23:00 uur uur een
parcours aan te bieden is het gewenst om het Gasthuisplein,
Swaluëstraat en Kleine Krocht te sluiten voor verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2011004643 2012/02/002477 verleend. Voor dit evenement moeten
parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s.
Op grond van deze overwegingen besluit het college van Bur>>> vervolg op volgende pagina

Vervolg gemeentelijke publicatie week 16

gemeester 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:
- Kleine Krocht nabij Raadhuisplein;
- Swaluëstraat nabij Achterom;
- Gasthuisstraat nabij Agnetastraat;
- Kruisstraat nabij Agnetastraat;
- Gasthuisplein nabij Dorpsplein;
2. op maandag 28 mei 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “vrijdag 1-6, zaterdag 2-6 en zondag 3-6 van 17:00
tot 23:00 uur” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken
binnen het gebied van Culinair Zandvoort.
Het verkeersbesluit met kenmerk ligt ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies in de
ontvangsthal.
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.

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

golf
Titelkansen voor Sonderland 1

Ook dit jaar speelt de Zandvoortse Golfclub Sonderland mee in de competitie van de
Nederlandse Golf Federatie. In een poule van 5 clubs worden 4 wedstrijddagen gespeeld.
De eerste wedstrijd was 30 maart in Oegstgeest tegen Concordia 3. In een spannende
partij werd nipt verloren met 17-19. Een week later werd op de ‘Voorschotense’ met 24
-12 gewonnen van Weesp 2 en afgelopen week, op vrijdag 13 april, werd in Delft gewonnen van Voorschotense 2. “We wisten daar met 24- 12 te winnen en namen daarmee de
koppositie van hun over”, aldus teamlid Kees v.d. Bos. Vrijdag 20 april is Sonderland de
ontvangende vereniging op de baan van Open Golf Zandvoort en wordt er niet door
hen zelf gespeeld. De laatste en beslissende wedstrijd wordt 27 april gespeeld tegen
Oegstgeest 3 op de baan in Weesp, waarna het eindklassement opgemaakt kan worden.

honkbal
Goede ouverture van nieuwe seizoen

De honkballers van ZSC zijn de nieuwe competitie goed begonnen. Afgelopen zondag
werd de eerste competitiewedstrijd, in een nieuwe klasse, overtuigend gewonnen. In
Haarlem waren de ZSC’ers met 6-12 te sterk voor DSS. Na een matige start kon pas in
de vierde inning het eerste Zandvoortse punt aangetekend worden. DSS had er toen
al 5. De vijfde inning bracht voor ZSC de kentering. Vier Zandvoorters kwamen over de
thuisplaat waardoor ZSC terug was in de wedstrijd. In de zesde inning waren het maar
liefst zeven spelers van ZSC die de 5-6 achterstand naar een 12-6 winst tilden. Een mooie
overwinning voor manager Han van Soest en zijn team. Komende zondag speelt ZSC
om 13.30 thuis tegen Onze Gezellen 3.
14

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.

handbal
Dames moeten diep buigen

Een behoorlijk verzwakt handbalteam van ZSC heeft in Purmerend geen vuist kunnen
maken tegen de reserves van Vido. Maar liefst 6 speelsters waren, om diverse redenen,
verhinderd. Zij werden vervangen door 4 speelsters uit het B-team. Hoewel Zandvoort
niet eens zo slecht speelde, was het toch al vrij snel duidelijk dat Vido te sterk was. Via
snelle aanvallen en mooie schijnbewegingen wisten ze de Zandvoortse verdediging
kapot te spelen, met een 27-13 eindstand als gevolg. “Ook al hebben we verloren, ik
vind dat we het, zonder wissels, helemaal niet slecht gedaan hebben tegen zo'n goed
team als Vido”, gaf aanvoerster Martina Balk met veel respect aan. . Scores ZSC: Christel
Gazenbeek en Naomi Kasper ieder 3 doelpunten; Martina Balk, Noëlle Vos en Maaike
Paap ieder 2 en Annelot Kaspers heeft 1 keer gescoord. Komende zondag speelt ZSC om
11.05 uur thuis tegen Muiden.

vissen
Eindelijk goede vangst op de pier

Afgelopen zaterdag had Zeevisvereniging Zandvoort een wedstrijd op de pier van
IJmuiden georganiseerd. Na twee pierwedstrijden zonder vangst brak Addie Ottho
de ban door al na tien minuten wedstrijd de eerste schar aan te melden. Helaas voor
hem was het tevens zijn laatste vis die dag. Veel beter deed zijn zoon Michiel het even
later, met een vangst van drie gullen tegelijk aan één hengel. Dat staat voor de pier
van IJmuiden ongeveer gelijk als bij het golfen een ‘hole-in-one’ slaan. Hij werd dan
ook winnaar met 120cm vis. Goede tweede werd Rob Wind met 104 cm en derde werd
Tom van der Horst met 61cm.
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schoolvoetbal

hockey

Schoolvoetbaltoernooi valt gedeeltelijk in het water
Koud was het afgelopen maandag bij aanvang van het

schoolvoetbaltoernooi 2012, maar in ieder geval scheen

de zon en was het droog. Dat was dinsdagmiddag wel
even anders. Regen, wind en kou moesten de leerlingen

van de groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen weer-

staan om het toernooi, dat traditiegetrouw op de velden
van SV Zandvoort werd gespeeld, tot een goed einde te

brengen. Uiteindelijk is dat uiteraard gelukt maar prettig
was anders.

prijsuitreiking bleek dat ze
het huzarenstukje van vorig
jaar, kampioen worden bij de
meisjes, hadden herhaald. Ze
wonnen al hun wedstrijden
en hadden een doelsaldo van
+20, een ware kampioen derhalve waar helemaal niets
op af te dingen was.

Jongens

Dit schot van kampioen Duinroosschool zal net over gaan

Bij de meisjes was het na dag
1 al duidelijk dat de ploeg van
de Oranje Nassauschool een
goede kans maakte om het

toernooi te winnen. Ze hadden alle drie de wedstrijden
gewonnen en stonden na
maandag bovenaan. Bij de

Bij de jongens was het ongemeen spannend. Hier
ging de strijd tussen de
kampioen van vorig jaar,
de Duinroosschool, en de
Oranje Nassauschool. Licht
in de strijd kwam pas na
de vierde speelronde. Ook
nu weer prolongeerde de
kampioen zijn status, de
Duinroosschool werd eerste.
Echter met slechts één punt
verschil op de runner up, de
Oranje Nassauschool.

Sportiviteitsprijs

De Sportraad Zandvoort

had weer twee sportiviteitsprijzen ter beschikking
gesteld. De jury bestond
uit de scheidsrechters, die
punten voor sportiviteit
uitdeelden aan de teams.
Zowel bij de meisjes als bij
de jongens won het team
met de meeste punten de
prestigieuze prijs. Deze ging
in de meisjescategorie naar
de Nicolaasschool en voor
de jongens was hij bestemd
voor de Mariaschool. Een
overall winnaar werd, in tegenstelling tot voorgaande
jaren, niet gehuldigd. De
beker voor de beste school
was namelijk door poetswerk niet meer toonbaar en
geld voor een nieuwe was er
niet. Jammer voor de hardwerkende leerlingen die er
eventueel recht op zouden
hebben gehad natuurlijk,
maar al met al was het toch
weer een geslaagd scholentoernooi.

voetbal
Periodekampioenschap nog steeds in zicht
SV Zandvoort is na de thuisoverwinning van afgelopen zaterdag op BOL nog steeds in de race voor de titel in de derde

periode. Onze plaatsgenoten kwamen na een 1-0 ruststand

in de tweede helft pas goed op dreef en wonnen met 5-2.
Ster van de dag werd keeper Boy de Vet die de wat zwalkende verdediging op de voor hem bekende manier steunde.

Invaller Ivo Hoppe scoort de 2-0

De wedstrijd tegen de nummer drie van onderen begon
voor wat Zandvoort betreft
een beetje tam. 'De Broekers'
(uit Broek op Langedijk) lie-

ten zich de kaas niet van
het brood eten en kwamen
regelmatig bij De Vet ‘op visite’. Deze stak zaterdag echter in een schitterende vorm

en leverde perfect werk af.
Ommekeer in de wedstrijd
kwam in de 38e minuut. Nigel
Berg werd in het strafschopgebied hard onderuit gehaald
waarna Michael Kuijl de toegekende strafschop benutte.
Na de thee was Maurice Moll
in de kleedkamer achtergebleven ten faveure van Ivo
Hoppe. Hoppe kon al direct
na het fluitsignaal zijn stempel op de wedstrijd drukken door tegen een voorzet
van Berg aan te lopen en zo
Zandvoort aan een comfortabele 2-0 voorsprong te
helpen. Zeven minuten later
moest de doelman van BOL
opnieuw de gang naar het
net maken. Timo de Reus
haalde snoeihard uit voor de
3-0. Berg wist ook nog een
graantje mee te pikken, door
met zijn ‘chocoladebeen’ voor
4-0 te zorgen. Hierna moest

De Vet toch een keer capituleren. Een dekkingsfout zorgde
ervoor dat de BOL spits de eer
kon redden. Uiteindelijk was
het opnieuw Kuijl die met
zijn tweede goal voor de 5-1
tekende waarna in de allerlaatste minuut Zandvoort
opnieuw een tegendoelpunt
moest incasseren. De wedstrijd was toen natuurlijk allang al gespeeld.
Met nog drie wedstrijden
te gaan staat SV Zandvoort
in de periode nog steeds op
de eerste plaats. De eerstkomende wedstrijd is uit bij
Amstelveen, dat zaterdag
een pak op de broek kreeg
van Aalsmeer (7-0). Overige
uitslagen 2e klasse A: TOB –
Castricum: 1-4; Opperdoes –
ZOB: 0-5; Overbos – AMVJ: 0-0;
WV-HEDW – Hellas Sport:
3-2 en AFC – Monnickendam
werd 2-0.

ZHC wint alweer
De dames van de Zandvoortsche hockeyclub hebben af-

gelopen zondag opnieuw het zoet van de overwinning
mogen proeven. Middenmoter HIC 28 kon onze plaatsgenoten niet bijbenen en verloor met 4-2.

Roos Rückert slaat de bal richting cirkel

Het is de Zandvoortse dames al een aantal keren
in deze competitie gelukt
om in de eerste minuut te
scoren. Ook nu was dat het
strijdplan maar de werkelijk
sublieme doelvrouw van HIC
voorkwam dat. Daarna ging
het spel over en weer waarbij aan twee kanten de keepsters de nodige ballen op
moesten ruimen. Pas na 25
minuten kon Ilja Noltee, na
een schitterende voorzet van
Roos Rückert, met een tip-in
haar ploeg op 1-0 zetten.
Twee minuten later scoorde
dezelfde Noltee de 2-0.
Met een snel doelpunt na de

pauze bracht HIC de spanning
weer terug in de wedstrijd,
2-1. Maar het was Zandvoort
dat daarna de touwtjes terug in handen nam en via
Nathalie Huisman werd de
marge weer 2. Na een serie
strafcorners kon Noltee nog
een derde keer scoren en een
doelpunt van HIC in de laatste seconde van de wedstrijd
bracht de eindstand op 4-2.
Komende zondag speelt ZHC
een belangrijke wedstrijd.
Medekoploper Amstelveen
9 is dan de ontvangende
vereniging. “Dan kunnen we
zien hoe sterk ZHC nu echt
is”, sluit Van Deursen af.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
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Beter Mobiel
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Café Fier
Café Koper
Café Oomstee
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Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
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Groenestein & Schouten
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Uitvaartverzorging
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P. van Kleeff
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Toko Bintang
Transportbedrijf
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Van Aacken
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Toko Bintang

Bintang Nederlandse senioren maaltijden

Bij u thuis bezorgd. Bel: 023-5712800
Bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur. Bezorging vanaf
17:00 uur in Zandvoort en Bramenlaan Bentveld.
6 Dagen per week, maandags gesloten.
info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 1 t/m 6 Mei
Dinsdag
: aardappelen / rode bietjes / sudderlapjes
Woensdag : aardappelen / spinazie /ei & gehakt
Donderdag : aardappelen / andijvie / kip
Vrijdag
: aardappelen / worteltjes & doperwten / zalm
Zaterdag : aardappelen / bloemkool / sudderlapjes
Zondag
: aardappelen / spruitjes / spare rib's

We hebben jou nodig in
de zomermaanden!
Ben je 17 jaar of ouder en minimaal 3 weken beschikbaar en wil je onze
cliënten in de zomermaanden (juli, augustus en september) ondersteunen,
dan bieden wij je een aantrekkelijke vakantiebaan. Bijvoorbeeld:
l

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.

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
16

l
l

Het assisteren op een zorgafdeling of in het zwembad bij het verzorgen van onze cliënten.
Voor deze functies is wel enige ervaring in de zorg vereist.
Werkzaamheden verrichten in de huishouding of huiskamer van een zorgafdeling.
Het assisteren bij de werkzaamheden in de keuken.

De werktijden van huishoudelijk medewerkers/huiskamerdiensten/medewerkers keuken liggen tussen
8.00 uur en 13.00/15.00 uur. De werkzaamheden in de zorg worden uitgevoerd in wisselende diensten.
Het uurloon bedraagt bij 17 jaar € 7,45 bruto en bij 18 jaar € 8,48 bruto.
Volg je een opleiding in de zorg of heb je al eerder een vakantiebaan gehad bij ons, dan is er een hoger bruto
salaris van toepassing.
Meer informatie over Nieuw Unicum kun je vinden op www.nieuwunicum.nl. Heb je vragen over het
vakantiewerk, bel dan 023 - 576 11 08. Je sollicitatiebrief met daarin de weken dat je beschikbaar
bent, kun je per e-mail sturen naar: personeelszaken@nieuwunicum.nl.

Nieuw Unicum
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort
Tel. 023-5761212
www.nieuwunicum.nl
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Interview

door Maxim Roos

Uitgesproken!

Alleskunner Mischa Suttorp: “Dat kan ik toch makkelijk zelf?”
Onschuldig flirten

Elke beginnend ondernemer heeft er mee te maken; de
huisstijl. Voor velen is dit onbegonnen werk en zien dan

Onschuldig flirten, bestaat dat?
De 1e gedachte is: nee. Flirten is flirten, hoe kun je dat onschuldig doen? Maar bij de 2e gedachte is het antwoord:
waarschijnlijk. Flirten heeft lang niet altijd met verliefdheid te maken, maar neemt ook vorm aan in vriendschappen, op het werk, in de winkel of op straat. Op een
bepaalde manier naar iemand kijken, een ondeugende
glimlach, een subtiele aanraking, we doen het allemaal.

ook liever hun energie verdwijnen in het echte werk en

de opdrachten. Toch is het van essentieel belang om een
mooie website te hebben en om een herkenbaar logo

aan de zaak te verbinden. Maar hoe doe je dat en waar
begin je?

Het enige dat daarvoor nodig is, is een computer met
internet. Vervolgens ga je naar www.viervoortwaalf.nl
en neem je contact op met Mischa Suttorp. Mischa is
grafisch vormgever met een onuitputtelijke bron van
kennis op dit gebied. Voor haar is het een fluitje van een
cent om een site te maken en om een mooi logo te tekenen, maar haar expertise gaat vele malen verder dan
alleen dat. Naast alle benodigde apparatuur om allerlei
promotiemateriaal te maken kan ze zelfs de inrichting
van kantoor voor haar rekening nemen aangezien ze
ook binnenhuisarchitect is.

Mischa Suttorp

Wat interessant is om te weten, is waar dit alles vandaan komt. Dat komt door een kort zinnetje dat Mischa
maar wat vaak herhaalt. “Dat kan ik toch makkelijk zelf?”
is een bekende uitspraak voor haar omgeving. En zodra
haar gezin dit hoort weten ze allemaal dat Mischa weer
tot diep in de nacht bezig is om de kennis te vergaren
en daarna het zelf te doen of te maken.

fel maar dan in de goede maat een feit. Helemaal zelf
gemaakt. Zo gaat het ook met haar bedrijf ‘Vier voor
twaalf’. Zodra de klant weer een aparte wens heeft,
gaat ze net zolang leren of cursussen volgen totdat ze
de kennis en kunde meester is. Haar basiskennis heeft
ze te danken aan de Grafische school en de werkervaring bij verschillende reclame bureaus. Toen Mischa er
klaar voor was, heeft ze in 1996 de stap gemaakt om
voor haarzelf te beginnen. Het idee achter een eigen
onderneming is om de klant centraal te stellen. Een leeg
velletje papier en van daar uit verder werken om zo tot
een mooie en pakkende huisstijl te komen.

Zo liep zij een keer door een meubelwinkel en zag daar
een zeer fraaie tafel. Echter was dit meubelstuk net
iets te klein en daar kwam het bekende zinnetje weer
uit haar mond. Een paar weken later was diezelfde ta-

In de toekomst wil Mischa ook nog met app’s gaan
werken en deze ontwikkelen. Genoeg te leren dus want
bij elk idee komt dat ene zinnetje weer naar boven: “Dat
kan ik toch makkelijk zelf?”

Kijk nou eens!

En wat te denken van digiland, waarbij het scherm veiligheid biedt. Het onbereikbare, de spanning op afstand,
woorden die de werkelijkheid ombuigen naar een fantasie. Even buiten de sleur van de dag. Elkaar prikkelen,
bevragen en speels uitdagen, wat tot dieper nadenken
over jezelf aanzet. Is het onschuldig in de trend van geoorloofd? Bestaat er een grens tussen complimenteus en
geoorloofd flirten? Wie vindt het niet fijn om te horen hoe
lief, mooi, aardig of slim hij/zij is? Het geeft je zelfverzekerdheid, een ongekende power, of misschien wel net dat
duwtje in de rug om beter te presteren.
Maar flirten is ook verkooptechniek tegenwoordig, het is
verleiden tot. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen
mens en product. Je wordt niet anders dan gelokt om iets
aan te schaffen. Het is de techniek die toegepast wordt,
de marketing, het paaien, het lekker maken, je kneden
totdat je denkt… misschien heb ik dat wel echt nodig? Je
krijgt te zien of te horen wat je graag wilt zien of horen.
Je raakt bedwelmd door de mooimakerij.
Maar wie weet ben je gewoon een snoeper. Je haalt tenslotte het beste uit jezelf en de ander naar boven. Dus
glimlachen en massaal aan de knipoog zou ik zeggen! Tenminste, als je
het kunt, want met twee ogen dicht
bereik je minder snel datgene wat
je wilt bereiken. Het is de kunst om
de ander in positieve zin te raken.

door Maxim Roos

door Maxim Roos

Tegeltje
Zwijgen is goud,
duct tape is zilver

‘Niet iedereen zit op de zomer te wachten’
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Z A N D K O R R E L S
Vakkundige reparatie van:
Klokken Uurwerken
en Horloges!
Nu ook weer in Zandvoort
met 35 jaar ervaring in
reparaties van uurwerken
en elektronica. Halen en
brengen in de regio. Bel
voor informatie: 5730709.
.........................................................
Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
........................................................

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

Te koop gevraagd:
garage in Zandvoort.
Tel. 06-22454606
.........................................................
Zegt het voort: de Hedi’s
International komen
definitief naar Zandvoort
.........................................................
Gezocht: modellen voor
kunstnagels. Voor slechts
15 euro nieuwe set French
of naturel. Bel voor een
afspraak naar Boudoir
by Sara, tel. 5732900

Nieuwe cursus Engels
voor groep 7 & 8
Start 9 mei 14:00 - 15:00
Wijzer - Zeestraat 30
06-81493719 Hans Weber
www.weerwatwijzer.com
weerwatwijzer@gmail.com
.........................................................
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
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

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Tevens door u in te vullen:

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

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)
.........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Waterloopleintje
Gevraagd voor onze
nieuwe kringloopwinkel. Kleding - boeken speelgoed -spulletjes en
kleinmeubels. We halen
het graag. 06-37263592.
alain-angela@hotmail.com
.........................................................
Luxe zonnebank met
airco, verneveling, aroma,
enz. 15 min. voor € 12,of 10x voor € 100,-.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 59a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Echt waar:
Eli Paap is dinsdag 24
april 70 jaar geworden!
Van harte gefeliciteerd
Kus kids en kleinkids xxx

Moeders gezocht
Moeder, pas in Zandvoort
komen wonen, zoekt
andere moeders om
gezellig te wandelen, kletsen, terrasjes te
pakken etc. Email:
friederike.kendel@gmx.de
.........................................................
Fotografie Zomercursus
3 ochtenden (10.00-12.00
uur) of 2 avonden
(20.00-22.00 uur) + 1
ochtend (10.00-12.00 uur).
Kosten 70 euro,
informatie en inschrijven:
www.rkarper.nl,
06-51231504
.........................................................
Fotomodel Alexandra
genezen van ADHD na
gebed. Luister naar zfm
radio ‘Het laatste Uur’,
zondag en maandagavond 23.00 uur
.........................................................
Moederdag cadeaubon
voor bijv. zonnebank,
slenderen, vacu-shaper,
kantelplaat, magnetische sieraden. Slender
You Zandvoort, Hogeweg
59a, tel. 06-19413733
.........................................................
Horloge-/Klokkenmaker
RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd
adres in Zandvoort.
Uurwerk Reparatie &
Restauratie Atelier, ook
voor het vervangen van
horlogebatterijen. Bezoek
op afspraak, 023-5719326
.........................................................
Te huur: 3 kmr. appartement 85m2 , geen kinderen/
honden, € 900,- incl. g.w.l.
Tel. 06-51815360
.........................................................
Apple Iphone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
........................................................
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.

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,

Schot in de roos
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Samen 100 jaar

De jam sessie op zondagmiddag in strandpaviljoen Helder

Komende zondag gedenkt Rob Witte het feit dat hij 65 jaar

nist Arthur Heuwekemeijer trad een keur aan professionele

jaren samen met zoon Robin leidt, alweer 35 jaar bestaat.

was een schot in de roos. Onder leiding van tenorsaxofo-

jazzmusici op. 6 saxofonisten, een trompettist, 2 zangers,
een drummer en een bassist. Een line-up om van te smullen.

oud is geworden en dat het bedrijf, dat hij sinds enkele
En dat betekent samen 100 jaar; tijd dus voor een feestje.

Ik was verbaasd door het bericht van dhr./mevr. V.d. Mije over de
buitenlandse strandpaviljoennamen en over de organisatie van een
Thaïs festival in Zandvoort. De grenzen vallen steeds meer weg
en ik denk niet dat Zandvoort aantrekkelijker wordt voor gasten,
als we puur Nederlandse namen zouden gebruiken.
Namen worden in dit geval meestal gebruikt om te onderscheiden.
Voorbeelden zijn Adam & Eva, om Paal 69 op het zelfde stuk
maar niet te vergeten, Mango's (Latijns-Amerikaans), Skyline
Australian Beachbar (outback) of Beachblub Take Five (paviljoennrs.). Nederlandse namen zijn er ook genoeg, zoals Jeroen,
Haven van Zandvoort, Zout, Storm enz.
Ondernemerschap valt niet mee tegenwoordig, vooral als je ook
nog eens sterk afhankelijk bent van het Hollandse weer. Je moet
alles uit de kast trekken om de gasten naar jouw paviljoen te
trekken. Diversiteit en onderscheidend vermogen is van groot
belang. En namen als ‘Aan Zee’, ‘De Wijde blik’ of ‘De Golf’ geven
toch niet echt aan wat de klant kan verwachten?
Over het Thaise Festival ben ik zeer enthousiast. Het is toch geweldig dat een puur Zandvoortse ondernemer (Jaap Paap) dit met
zijn Thaise vrouw Pen organiseert? Het geeft ook ‘schwung’ (om
maar een woord te gebruiken dat onze gasten ook aanspreekt)
en geeft aan dat Zandvoort in beweging is. Daar moeten we
trots op zijn.
Ik raad dhr./mevr. V.d. Mije vooral aan het Thaise festival te
bezoeken. Om te genieten van de rustgevende Thaise muziek,
die je meevoert langs tropische eilandjes in blauwgroen water,
rustgevende tempels (met monniken in ‘Hollands’ oranje), maar
vooral ook om te proeven dat vers Thais eten absoluut niet te
vergelijken valt met een slap supermarkt aftreksel. "Ahaan Thai
aroi mak mak", zoals ze daar zeggen....Alsof een Hollands engeltje over je tong piest.....
Maarten van Wamelen

Dit voorrecht willen wij niet kwijt raken
Als proef, voor 1 jaar gedurende de zomermaanden (van 15 april
tot 15 oktober), mag u weer tussen 19.00 uur en 09.00 uur
met uw hond onaangelijnd recreëren op het strand (en in zee).
Ook een groot deel van de paviljoenhouders heeft zich toen
gelukkig voorstander verklaart. Met minder mooi weer zal dit
geen problemen opleveren. Maar op een mooie zomerdag is het
raadzaam om ’s avonds wat later naar het strand te gaan en,
niet onbelangrijk, uw hond aangelijnd te houden tot en vanaf de
vloedlijn. Hiermee wordt overlast voor de nagenieters die nog op
het strand zitten voorkomen. Vanzelfsprekend ruimt u eventuele
poep gedurende het gehele jaar altijd direct op. Wij en onze
honden rekenen op u.
Belangengroep Hondenbezitters Zandvoort

Rob Witte

Jam sessie bij Helder

Heuwekemeijer had een aantal collega’s van naam uitgenodigd op deze debuut jam
sessie van Helder, waaronder onze plaatsgenoten Ger
Groenendaal (zang en tenorsaxofoon), Adam Spoor (tenorsaxofoon) en Ron de Wit
Winter (zang). Een feest van

diverse jazzstijlen klonk door
de redelijk gevulde strandtent, zodoende een voorbode
scheppend voor een volgende keer. Daar had de eigenaar
wel oren naar. Houdt u daarvoor de aankondigingen in
de Zandvoortse Courant dus
goed in de gaten.

Feestelijke opening
kantoor ZorgContact
In de met fleurige ballonnen versierde ontvangsthal in

Steunpunt OOK Zandvoort waren ruim 40 genodigden aan-

Rob Witte werd op 25 april
1947 in het Haarlemse geboren maar werkt al vanaf
1964 in Zandvoort. Toen hij
in 1977 vader van zoon Robin
was geworden en hem even
later ontslag werd aangezegd door zijn werkgever,
trok de ondernemende
monteur de stoute schoenen
aan en kocht de garage in de
Brederodestraat. Daar heeft
hij met hard werken gedurende 4 jaar zijn brood verdiend, maar hij wilde meer.
Hij huurde de garage aan de
Kamerlingh Onnesstraat, en
verbouwde die later rigou-

reus nadat hij hem gekocht
had. “Er kwamen zelfs twee
nieuw bruggen in, die helaas nu alweer vervangen
moeten worden”, zegt Robin,
want dit artikel moet nog
even geheim blijven voor de
aimabele garagehouder. Dat
Rob uit het goede hout is gesneden blijkt wel uit zijn gevoel voor het milieu. Onlangs
liet hij het hele dak bedekken
met zonnepanelen waardoor
hij tot nu toe al 3.000 kWh
heeft kunnen leveren aan
het net.
En nu zijn ze samen dus
100 en dat wil hij vieren.
Iedereen die nog geen persoonlijke uitnodiging heeft
ontvangen wordt verzocht
dit artikel als zodanig te beschouwen. Het feest is komende zondag, 29 april, in
Autobedrijf Zandvoort aan
de Kamerlingh Onnesstraat
23 in Zandvoort. U bent tussen 15.00 uur en 20.00 uur
van harte welkom!

colofon

wezig bij de officiële opening van het kantoor van ZorgContact. De thuiszorg van ZorgContact is gestart met compacte

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

wijkteams die zorg bieden aan cliënten die in een bepaalde

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

wijk wonen. Een van de wijkteams is nu gevestigd in het

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

gebouw van Steunpunt OOK Zandvoort in Nieuw Noord.
Louise de Berg, bestuurder
van ZorgContact, opende
met trots deze middag. Zij
memoreerde het belang van
zo lang mogelijk thuis wonen. Ook wethouder Gert
Toonen vertelde dat door alle
maatschappelijke veranderingen in de AWBZ en Wmo,
de nadruk ligt op het zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Beiden waren
het er over eens dat er bij de
dagbesteding wordt gekeken
naar wat de mensen nog wel
kunnen en dat zij de dingen
kunnen doen die ze leuk vinden. Opzet is daar creatief,
slim, integraal en vraaggericht mee om te gaan.

Dagbesteding

Dagbesteding is er voor drie
verschillende doelgroepen:
voor ouderen met een lichamelijke beperking; voor
ouderen met dementie
en voor ouderen met een
visuele handicap. Uit een
recente peiling bleek dat er
behoefte is om in de middag en aan het begin van
de avond een aanbod te
hebben. Om tegemoet te
komen aan deze wens is
begin april een dagbestedinggroep gestart op
maandag en donderdag
van 14.00 uur tot 19.00 uur.
Mogelijk wordt dat uitgebreid.
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Tel. 06 - 434 297 83 • letty@zandvoortsecourant.nl
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Gemeentelijke publicatie week 17 - 2012
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 16 en de
verdere in week 16 door het college genomen besluiten zijn in
week 17 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Begrotingswijzigingen

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 18 april 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en
op de website via raadsnet.

Ontwerp bestemmingsplan “Strand en Duin”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel
3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan
Strand en Duin” vanaf 27 april 2012 gedurende zes weken ter
inzage ligt.
Het bestemmingsplan “Strand en Duin” is vastgesteld op
27 november 2008. Het is goedgekeurd op 8 juni 2009 en
vastgesteld op 7 augustus 2009. Dit bestemmingsplan bevat
bouwvoorschriften ten aanzien van de strandpaviljoens, de
jaarrondpaviljoens, de zeilvereniging, de watersportvereniging
en de strandhuisjes. De partiële herziening betreft een aanvulling van deze bouwvoorschriften.
In dit bestemmingsplan zijn geen bepalingen inzake de hoogte
van de zandbanketten opgenomen. Dit werd voorheen door
het Hoogheemraadschap Rijnland geregeld. Rijnland heeft
geen bepaling meer in de keurvergunning opgenomen die
de hoogte van de zandbanketten bepaalt. Dit impliceert dat
de zandbanketten ongelimiteerd opgehoogd zouden kunnen
worden. Om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt in deze
partiële herziening de maximale bouwhoogte van de vloer van
de bouwwerken aangegeven.
De huidige voorschriften in artikel 4 lid 3 van het bestemmingsplan worden aangevuld.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis, ingang
Swaluestraat en wordt gepubliceerd op de website van de
gemeente Zandvoort. 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 mevrouw mr. A.E. van de Weijer van de afdeling
Ontwikkeling en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het
algemene nummer: 023 - 5740 100.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert donderdag 26 april in vergaderruimte 1 vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 uur.

Inzameling GFT rolemmers

LET OP: Op maandag 30 april wordt er geen huishoudelijk afval
ingezameld. Dit gebeurt op woensdag 2 mei.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen dakkapel, ingekomen 16 april
2012, 2012-VV-051.
- Ir.Friedhoffplein 10, verbouw berging/garage naar een studio,
ingekomen 16 april 2012, 2012-VV-053.
- Boerlagestraat 6, kappen 1 boom in voortuin, ingekomen 16
april 2012, 2012-VV-054.
- Brederodestraat 79, kappen 1 boom in achtertuin, ingekomen
18 april 2012, 2012-VV-055.
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)
- Kerkstraat 15, slopen van de voorgevel en gedeeltelijk de achtergevel, verzonden 19 april 2012, 2012-VV-035.

Overige verzonden vergunningsaanvragen

- Achterweg 5 en 7, splitsen van woonruimte, verzonden 19
april 2012, 2012-Sp-001.

Gehandicaptenparkeren

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 10 april 2012 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Thorbeckestraat
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 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.

(advertentie)
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Mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving
Op 4, 5 en 6 mei zal op Circuit Park Zandvoort het evenement
'ADAC Masters Weekend' 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.

autosport -dnrt

Ard Keff begint seizoen goed
De afgelopen twee jaar wist Ard Keff de BMW E30-titel in
het DNRT-kampioenschap naar zich toe te trekken. Eerder

deze maand begon de lange autoverkoper goed aan een
nieuw seizoen in deze klasse door twee races te winnen.

Ard Keff aan kop | Foto: Chris Schotanus

In de kwalificatie was de regerend kampioen de snelste
en mocht daarom voor de
eerste race van ‘pole’ positie
vertrekken. In die race kon hij
niet goed wegkomen, maar
in de tweede race sloeg Keff
alsnog toe. Lange tijd reed hij
daarin op een vierde plaats,
achter zijn concurrenten

Tobias Kreuger en Kees Kok.
Zij deden er alles aan om
hem achter zich te houden,
maar de ervaren Keff was ze
te slim af: bij de ‘Bocht Zonder
Naam’ ontstond een gat waar
de Zandvoorter in dook en na
de S-bocht kon de achtervolging op koploper Leonard
Batenburg worden ingezet.

De inhaalactie vlak voor het
einde van de race was van een
pure schoonheid. Buitenom
passeerde Keff Batenburg en
eiste op die manier de eerste
plaats op.
In de derde race kwam de zege
voor Keff geen enkel moment
in gevaar. Daarnaast won hij
ook nog eens het dagklassement. Behalve dat het interieur van zijn BMW behoorlijk
naar de champagne stonk,
kreeg de kampioen zelf ook
een bruisende douche. “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”, zei
hij. Toch was het geen gemakkelijke overwinning. “Ik
stuiterde alle kanten op met
de auto. Deze afstelling was
het dus niet”, reageerde hij
na afloop.

Youri Verswijveren

In de Volvo Cup kwam plaatsgenoot Youri Verswijveren
in actie. De vrije training
verliep goed voor de jonge
Zandvoorter, alleen moest
hij in de kwalificatie na een
halve ronde afhaken vanwege een technisch probleem.
Verswijveren reed voor zijn
doen een teleurstellende eerste race, waarbij de emoties,
buiten zijn schuld om, hoog
opliepen en waarin hij als
twaalfde eindigde. “De hendel waarmee je het portierraam opendoet, brak tijdens
de race af en kwam onder
het rempedaal, waardoor
ik niet goed kon remmen”,
aldus Verswijveren. In de
tweede race kwam hij vanaf
de twaalfde plaats terug en
werd uiteindelijk vierde. “Een
tweede plaats zat erin, omdat
ik de op één na snelste was”,
aldus de jonge Zandvoorter
na afloop.

Win paddock kaarten voor
het ADAC Masters Weekend
Op 5 en 6 mei vindt voor het eerst op Circuit Park Zand-

voort het ADAC Masters Weekend plaats. De Zandvoortse Courant biedt u de mogelijkheid om kaarten
te winnen voor dit spectaculaire raceweekend.

Circuit Park Zandvoort heeft namelijk 4x 2 Paddock kaarten beschikbaar gesteld. 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:

Welke auto doet niet mee aan
de ADAC GT Masters races?
1.
2.
3.
4.
5.

AMG Mercedes SLS
McLaren MP4
Alpina B6
Audi RS6
Nissan GT/R

Als u het antwoord weet of denkt te weten, stuurt u dat dan per
e-mail naar: prijsvraag@zandvoortsecourant.nl. Uw antwoord
dient uiterlijk dinsdag 1 mei om 12.00 uur binnen te zijn.
Zet in uw mail het antwoord, uw naam, uw adres en telefoonnummer. Winnaars krijgen via Circuit Park Zandvoort bericht.
Er is via de Zandvoortse Courant en/of Circuit Park Zandvoort
geen correspondentie mogelijk over deze prijsvraag.
21

voetbal

SV Zandvoort wint opnieuw

Een ploeg die voor de periodekampioenschap gaat, SV

Zandvoort, en een ploeg die vecht tegen degradatie, Am-

stelveen. Dat was het affiches voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag in Amstelveen.
Amstelveen staat op een
na onderaan de ranglijst en
het moet wel heel raar lopen
willen ze degradatie voorkomen. Zandvoort staat op
doelsaldo eerste in het kampioenschap om de derde periode, op gelijke hoogte met
beoogd kampioen Castricum
en AFC, de nummer drie. Een
ongelijke strijd leek het te
worden maar gedurende de
eerste helft was daar niet
veel van te zien. Zandvoort
kwam wel al in de dertiende
minuut op voorsprong. Ivo
Hoppe schoot hard in het
dak van het doel na een corner op rechts. Zandvoort probeerde nog voor de thee de
score te verdubbelen maar
de gastheren waren dichter
bij een doelpunt dan onze
plaatsgenoten. Gelukkig

voor Zandvoort steekt keeper
Boy de Vet, die volgend jaar
zijn handschoenen aan de
wilgen hangt, al een aantal
weken in een bloedvorm en
pakte een paar mooie ballen.
Het venijn van wedstrijd
kwam direct na rust. Michael
Kuijl haalde op rechts de achterlijn en zijn voorzet kwam
panklaar bij Max Aardewerk
terecht, die daar wel raad
mee wist, 0-2. Nog geen
tien minuten later moest
de Amstelveense keeper opnieuw de gang naar het net
maken. Een mooie corner van
Timo de Reus vond het hoofd
van Kas de Vries, 0-3. Met circa
nog een kwartier te gaan konden ze Zandvoortse supporters weer juichen. Door een
snelle counter door het mid-

den kwam Hoppe in balbezit.
In het strafschopgebied stond
nog een Zandvoorter vrij
maar Hoppe had andere gedachten. Hij zag dat de keeper
te ver voor zijn doel stond en
plaatste de bal met een hard
schot in de verre hoek, 0-4.
Vlak voor het laatste fluitsignaal bepaalde Amstelveen de
eindstand op 1-4.
Komende zaterdag is SV
Zandvoort vrij wegens een
inhaalweekend. Zaterdag 5
mei speelt het thuis tegen
de nummer 1, Castricum
dat afgelopen zaterdag
de topper tegen de nummer 2, Aalsmeer, thuis
met 2-1 won. Overige uitslagen 2e klasse A: BOL –
AFC: 3-2; Monnickendam
– Opperdoes: 2-2; ZOB –
Overbos: 4-2; Hellas Sport –
AMVJ: 2-3. De wedstrijd WVHEDW – TOB werd wegens
een ernstig ongeval afgelast
en wordt komende zaterdag
ingehaald.

handbal
ZSC moet buigen voor Muiden
Een ‘compleet’ handbalteam van ZSC heeft thuis niet van
Muiden kunnen winnen. Na een 3-8 ruststand eindigde de

wedstrijd in 7-13. Als een handbalteam niet in staat is in 70
minuten meer dan 7 doelpunten te maken dan wordt het
heel moeilijk, zo luidde de conclusie na afloop.
Hierboven staat compleet
tussen aanhalingstekens.
Het team was compleet met
de dames die in staat zijn
om te spelen. Door een bevalling, een zwangerschap
en een tweetal langdurige
blessures was ZSC weer
aangewezen op een aantal
talenten uit het Meisjes
B-team, die dan ook bereid
waren om mee te doen.
“We begonnen zowel verdedigend als aanvallend niet
erg sterk aan de wedstrijd.
De tegenstanders zetten
een aantal mooie aanvallen
op en wisten vrij makkelijk
door onze verdediging te
komen. Bij ons lag vooral
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het tempo in de aanval in
het begin veel te laag en
hadden we ook een aantal
keer pech en schoten we op
de paal”, weet aanvoerster
Martina Balk.
Ook de tweede helft ging
voor wat Zandvoort betreft
niet echt heel goed. Wel
kregen onze plaatsgenoten
het spelletje van Muiden
wat beter door waardoor de
gasten meer moeite kregen
om door de Zandvoortse
verdediging heen te komen. Maar echt spannend
werd het niet meer. “Wel
was het van beide kanten
een sportieve wedstrijd die
uitstekend werd gefloten

door Jurriaan Petter. In de
rust kreeg hij namens de
bond zijn scheidsrechtersdiploma uitgereikt en ook
de tegenpartij complimenteerde hem voor het fluiten.
Bij deze nogmaals gefeliciteerd”, sluit Balk af.

paardensport
Mooie uitslag bij internationaal debuut

Katinka Rückert heeft afgelopen week haar internationale

debuut gemaakt met haar paard Daels White Hard Lane.
Ze deed mee aan een springtour in België en behaalde
meteen een goed resultaat.

Tijdens de springtour in
Lummen (B) startte Katinka
in de klasse CSI 1*. In een
groot internationaal deel-

nemersveld eindigde ze de
laatste dag met een foutloze
jumpoff op een veertiende
plek en werd daardoor als

hockey
ZHC aan kop na winst in Amstelveen

De dames van ZHC hebben de wedstrijd in en tegen Am-

stelveen, om de hegemonie in hun klasse, met 0-1 weten
te winnen. Het enige doelpunt werd 10 minuten voor rust
gemaakt door Ilja Noltee.

Aftastend beginnen en vooral geen foutjes maken, was
het credo van coach Cees van
Deursen. Na een minuut of
10 kwamen de aanvallen wederzijds op gang en was duidelijk dat het een spannende
wedstrijd ging worden. 10
minuutjes voor de rust was

er een prachtige aanval van
de Zandvoortse dames. In
een volle cirkel lukte het om
de bal een aantal keren naar
elkaar toe te tikken en de verdediging van Amstelveen volledig uit te spelen. Ilja Noltee
schoot de bal beheerst in het
doel. Het bleek het gouden

doelpunt van de wedstrijd
te zijn. Na de pauze ging
Amstelveen er stevig tegenaan en werd de verdediging
van Zandvoort hard aan het
werk gezet. Maar een echte
grote kans kon Amstelveen
niet creëren. Zo bleef het tot
het laatste fluitsignaal spannend. Commentaar van de
aanvoerster van Amstelveen:
“Wat een hechte verdediging
en wat een geweldige keeper,
vandaar dat jullie pas 5 doelpunten tegen hebben.”

honkbal
Winst in eerste thuiswedstrijd
De eerste thuiswedstrijd van de honkballers van ZSC heeft

ze een mooie overwinning opgeleverd. Het derde team

van Onze Gezellen (OG) uit Haarlem verloor op Duintjesveld met 7-3.

Topscores ZSC: Laura Koning:
3; Manon van Duijn 2 en
Naomi Kaspers en Martina
Balk ieder 1 doelpunt.
ZSC moet nu nog twee
wedstrijden spelen. Zondag
13 mei in Heemskerk tegen
DSS en de laatste wedstrijd van het seizoen
wordt op zondag 3 juni
gespeeld op het veld van
Monnickendam. Vooral de
wedstrijd tegen DSS is van
belang. De Heemskerkse
dames staan op de op een
na laatste plaats, Zandvoort
is hekkensluiter in de veldcompetitie.

beste Nederlandse geplaatst.
De jonge Zandvoortse amazone begon op 4-jarige leeftijd al met paardrijden en nu,
18 jaar later maakt ze haar
internationale debuut. Haar
tweede wedstrijd over de
grenzen is komende zomer
in Duitsland.

Jeroen van Soest scoort

OG ging voortvarend van
start en maakte, mede
door een veldfout van onze
plaatsgenoten, gelijk in de
eerste inning al twee punten. Jeroen van Soest werd
door een 2-honkslag van pitcher Guus Berkhout binnengeslagen maar ZSC maakte
niets meer en liet 2 man op
de honken achter.

Het veld van Berkhout was
in de eerste helft van de 2e
inning wel bij de les en door
goed spel gingen de eerste
drie slagmensen uit. In de
gelijkmakende slagbeurt
kwam Marcel Paap, na een
schitterende 3-honkslag en
een mooie slag van Brett
Disseldorp over de thuisplaat en was het weer gelijk.

Helaas liet ZSC ook nu weer
2 man op de honken achter.
Pas in de 5e inning werd er
weer gescoord. Door goed
honklopen van Van Soest
en Berkhout kon ZSC op
een 2-honkslag van Paap de
leiding nemen. OG scoorde
nog één keer in de laatste inning waarna Djim Douma,
Van Soest en Paap, na een
machtige homerun van de
laatste, de eindstand op 7-3
bepaalden.
Werpcijfers Guus Berkhout:
2x3 slag; 2x3 wijd en 5
honkslagen tegen. Slag
gemiddelden: Guus Berk
hout 1.000 (4 uit 4), Marcel
Paap 1.000 (3 uit 3), Djim
Douma en Jeroen van Soest
ieder .750 (3 uit 4).
Komende zondag speelt
ZSC om 13.00 uur uit tegen
Flags.

ballet
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watersport

Prima ballerina in de dop!

Er zijn er maar weinig die kunnen zeggen dat ze op hun
tiende al mee mochten doen aan een grote klassieke pro-

ductie van het Nationaal Ballet. Het overkwam de Zandvoortse Chiara Commijs, die afgelopen vrijdagavond haar
debuut maakte als danseres tijdens de première van het

prachtige ballet ‘Giselle’. En het blijft niet bij die ene keer,
want ook de komende maanden is zij hierin nog vier keer
als een van de dorpskinderen te bewonderen.

In gesprek met Chiara en
haar moeder Cynthia vertellen zij dat zij op haar vijfde
met ballet is begonnen bij
Balletstudio Kennemerland
in Haarlem en naderhand in
het cultureel centrum Pier K
in Hoofddorp verdere lessen
is gaan nemen. Chiara:“Vanaf
mijn 8,5 jaar mocht ik in
Amsterdam bij de Nationale
Balletacademie (NBA) op zaterdag twee jaar lang oriëntatielessen volgen.”
Eind maart 2012 was er zowel in Amsterdam als bij
de dansvakopleiding bij het
Koninklijk Conservatorium in
Den Haag een grote slotauditie en de zeer getalenteerde
Chiara werd voor beide opleidingsinstituten aangenomen. Dat wil heel wat
zeggen want van de veertig
kinderen gingen er slechts
achttien door. De uiteinde-

Ballerina Chiara Commijs

badminton

‘Suppen’ bij The Spot

lijke keuze voor Amsterdam
is mede bepaald door de
vervoersmogelijkheden en
zo verlaat Chiara binnenkort haar huidige school in
Aerdenhout om in september in Amsterdam haar verdere vooropleiding aan de
NBA in groep 7 te vervolgen.
Naast het reguliere onderwijs worden uiteraard dagelijks vele uurtjes besteed aan
het verder professionaliseren
van haar danskunst. Aan het
einde van groep 8 volgt er
weer een auditie voor toelating tot het Gerrit van der
Veencollege Havo/VWO.
Zandvoort kan trots zijn op
deze bijzondere dorpsgenote en natuurlijk wensen
wij haar veel succes in haar
verdere balletcarrière. Wie
weet danst zij over een aantal jaren dan wel de hoofdrol
in ‘Giselle’!

fietsen

Imke van der Aar
blijft verrassen

Veel regenwater tijdens
toertocht Vacansoleil

2012 is voor Imke van der Aar een heel mooi jaar aan het

Afgelopen zaterdag kon er al vanaf 08.30 uur gestart wor-

in de eerste paar maanden van dit jaar haar debuut bij de

vanaf de Haven van Zandvoort. Een prachtig gebouwde

worden. De jonge Zandvoortse, pas 14 geworden, maakte
NK senioren, haar debuut bij Dutch Junior Internationaal
U19 jaar, behaalde een bronzen plak op de 8 Nations Cup

in Berlijn, haalde overwinningen in senioren toernooien,

den voor de door Vacansoleil georganiseerde fietstocht

startplaats op de boulevard voor de vele wielerliefhebbers
die konden kiezen uit fietsroutes van 60 tot 160 km.

blonk uit in de Junior Master Almere U17 met finales en
een titel en als dat nog niet genoeg is, pakte ze in het
weekend van Pasen een 1e plek met de mix in sterk bezet
toernooi in België.

Het laatste toernooi is het
driedaagse Junior Olve
Toernooi in Edegem, dat altijd
met Pasen wordt gespeeld.
Hieraan doen 19 landen met
ruim 350 deelnemers mee.
Heel knap is dat Imke met
haar mixpartner Luuk van
Renswouw 1e is geworden.
Zij wonnen al hun partijen
in 2 sets en veel selectiekoppels werden volledig overklast. Haar zusje Bregje (11)
behaalde met een Servisch
meisje de halve finale en

verloor net in 3 sets van twee
Engelse meisjes.
Door haar sterke optredens is
Imke nu door de NBB opgeroepen om mee te gaan naar
het sterke 6 Nations toernooi, van 26 tot en met 29
april in Zweden. In mei speelt
ze een sterk U17 toernooi in
Arnhem en in juni gaat ze
weer in haar eigen leeftijd
aan de NK deelnemen. Daar
zal zij zeker de favorietenrol
krijgen!

Zonnige aankomst Vacansoleil

Een zeer regenachtige ochtend maakte de start niet
erg plezierig. De terugkomst
later in de middag was voor
velen een feest nadat de zon
zich rond 12.00 uur had gemeld. De circa 1.300 fietsers
genoten van de verbeterde
weersomstandigheden en
waren blij met de verwarmende zonnestralen. Leuk

en sportief vonden de deelnemers de uitgezette routes
bijna allemaal waarbij natuurlijk wel uitgebreid commentaar kwam op het natte
en winderige begin en de
geleden ontberingen onderweg. Een heerlijk wielerfeest
waarin de gastvrije Haven
van Zandvoort een belangrijk
positieve rol speelde.

De nieuwste trend op het gebied van watersport heet suppen. Staande op een heel groot longboard, beweeg je je

voort met een speciaal ontworpen paddle. The Spot (strand-

tent 23 A) heeft als eerste watersportcentrum in Nederland
stand-up-paddle lessen, ‘suppen’, in haar cursusaanbod.

Deelnemers op weg naar de eerste boei

Afgelopen zondag werd er,
onder de naam ‘Battle of the
Coast’, een zware race over
zo’n 8 km georganiseerd
waaraan vijftien ervaren surfers deelnamen. Vanwege de
halve storm dwars over het
zeer zonnige strand hadden
de deelnemers de grootste
moeite om vanaf de startplaats met hun extra grote
longboards de zee te bereiken. Eenmaal daar werden zij
getrakteerd op een heerlijk
woelige en wilde branding
waarin de meesten tijdens
het suppen wel eens naast
hun plank terechtkwamen.
Het ronden van de neergelegde boeien werd als zeer

zwaar ervaren. De reddingsbrigade hield een oogje in
het zeil maar hoefde gelukkig niet in actie te komen.
Uiteindelijk wist Martijn van
Deth onder luide toejuichingen als eerste te eindigen.
Eerder in de ochtend werd
ook een wedstrijd over 12,5
km gevaren. De hele dag
was verder gericht op het
demonstreren en uittesten
van Sup-materialen waarbij
de vele belangstellenden via
gerenommeerde leveranciers zeer gerichte adviezen
kregen over de mogelijkheden van deze allernieuwste
watersport.
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Brederodestraat 156

Trompstraat 7e

Deze karakteristieke hoekwoning met garage is omstreeks
1918 gebouwd, heeft een diepe voortuin met zonneterras,
achtertuin met stenen schuur, woonkamer met haard, open
moderne keuken, moderne badkamer en 4 slaapkamers.

Vrijstaande villa op een ruime kavel van 681m² vlak achter
de zuidboulevard met prachtig uitzicht over de duinen.

Dit voormalige 4 kamer appartement op de 3e verdieping
heeft een ruime L-vormige woonkamer (v/h 2 kamers) met
prachtig uitzicht over boulevard, strand en zee!
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W
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 | 2042 PR Zandvoort | Tel: 023 - 5 715 715

Groene hart van Zandvoort
Sfeervolle woning met diverse stijlkenmerken
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Op loopafstand van het centrum, strand en openbaar vervoer
Woonoppervlakte ca. 117 m²
Perceeloppervlakte 370 m²

•
•
•
•
•
•

Vraagprijs: € 789.000,-

2 slaapkamers, 2 balkons
Dichte keuken, lichte badkamer
Verbouwd naar 3 kamers
Berging in de onderbouw
Nabij het centrum, station en openbaar vervoer
Woonoppervlakte 83 m² (excl. balkons en berging)

Vraagprijs: € 219.500,-
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Vraagprijs: € 505.000,-

B.g.g.: Woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, badkamer
1ste etage: 3 slaapkamers, badkamer en een douchegelegenheid
Ruime bergzolder
Royale garage (ca. 54m²) en oprit voor meerdere auto’s
Op slechts 50 meter van zee gelegen
Woonoppervlakte ca. 165 m² (excl. kelder/zolder/garage)
Perceeloppervlakte 681 m²

GI
NG

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Frans Zwaanstraat 74

Emmaweg 38

Hogeweg 34-3

Deze charmante en sfeervolle vrijstaande bungalow ligt
op een unieke locatie met blijvend vrij uitzicht over de
beschermde zuidduinen en het Zwanenmeertje, beschikt
onder meer over:

In het groene hart van Zandvoort in het Alexanderpark ligt
deze royale vrijstaande villa met een fantastische duintuin
met veel privacy en diverse zonneterrassen.

Appartementencomplex Residence Cocarde, opgeleverd
in juli 2010, is gesitueerd op een unieke locatie, grenzend
aan het centrum van Zandvoort maar toch rustig gelegen.

• O.a. royale woonkeuken, bioscoopkamer en gastenverblijf
met eigen entree
• 3 (v/h 4) ruime slaapkamers, 2 badkamers
• Rustige ligging, kindvriendelijk, alleen bestemmingsverkeer
• Woonoppervlakte ca. 211 m²
• Perceeloppervlak ca. 508 m²

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Besloten patio en rondom groen blijvende tuin met stenen schuur
Carport en garage met oprit
Vide met bibliotheek, antieke open haard
2 slaapkamers, 2 badkamers
Marmeren vloer, airconditioning
Elektrische rolluiken, elektrisch hekwerk
Woonoppervlakte ca. 180 m²

Vraagprijs: € 795.000,-

Vraagprijs: € 869.000,-

Gelegen op 2de verdieping van complex met lift
2 slaapkamers
Balkon aan zuidzijde
Privé parkeerplaatsen in de onderbouw, prijs € 30.000,Woonoppervlak ca. 104m²

Koopsom: € 380.000,- v.o.n.
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Hockeysters
blijven steken
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Vier gedecoreerden in Zandvoort

Rosaly Emerson

Jan Willem Groen

Rob Bossink

Afgelopen vrijdag 27 april klonk het maar liefst 4 keer: "Het heeft Hare Majesteit
behaagd om...", uitgesproken door burgemeester Niek Meijer in de raadszaal van het

raadhuis. Kortom, vier Zandvoortse ingezetenen werden door hem in naam van de

koningin gedecoreerd. Zij kregen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau voor hun jarenlange, belangeloze inzet voor de maatschappij.
Wil Hoenderdos-Knook,
Rosaly Emerson, Jan Willem
Groen en Rob Bossink werden ter gelegenheid van

Koninginnedag benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Uiteraard waren ze
onder diverse ‘valse voor-

De Mannetjes

Eén mooie dag

Nu bij aankoop van een
RAY-BAN, BULGARI
of PRADA-ZONNEBRIL
enkelvoudige glazen
op sterkte GRATIS!!!!
SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

‘De zomer viel dit jaar
op Koninginnedag’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

wendselen’ naar het raadhuis gelokt waar ze door de
burgemeester opgevangen
werden. Misschien wel de
mooiste smoes was voor Rob
Bossink, die door de secretaresse van de burgemeester
gevraagd werd om even wat
foto’s in zijn kamer te maken.
Ook de gang naar de raadszaal werd door hem op de
gevoelige plaat vastgelegd.
Toen Zandvoorts eerste burger meldde dat er, naast de

drie al gevulde ereplaatsen
er nog een leeg was, “die is
voor een man hier in de zaal
met een camera”, had hij nog
steeds niets in de gaten en
ook toen Meijer meldde dat
die voor Rob Bossink was,
bleef hij nog steeds doorwerken. Het kwam heel traag
naar voren dat ook hij een
KO mocht ontvangen.
Rosaly Emerson is sinds
1990 actief voor de Britse
Vereniging van oud-militairen: The Royal British Legion
Holland Branch. Ze organiseert onder andere de jaarlijkse Royal Britisch Legion
Klaproosactie in Nederland.
Ook is ze sinds 1990 betrokken bij de herdenking op 4

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Wil Hoenderdos-Knook

mei en is ze collectant voor
de Dierenbescherming.
Jan Willem Groen zet zich al
lange tijd in op het gebied
van sport. Zo is hij sinds 1988
vrijwilliger bij de voetbalvereniging SV Zandvoort, waar
hij heel veel onderhoud verricht en zo nu en dan in de
kantine hand- en spandiensten verricht.
Rob Bossink betekent veel
op het gebied van watersport en cultuur. Zo zet hij
zich al vanaf 1980 in bij
de Watersportvereniging
Zandvoort als penningmeester, technisch ondersteuner,
webmaster en kantinemedewerker. Daarnaast is hij

al vanaf 2002 vrijwilliger
bij diverse andere stichtingen, clubs en verenigingen
zoals Stichting Behoud
Zandvoorts Cultureel Erf
goed, Zandvoortse Bom
schuitenclub en het Zand
voorts Juttersmu-ZEE-um
en maakte hij websites die
een beeld geven van de
Zandvoortse cultuur die hierdoor voor het nageslacht bewaard blijven.
Wil Hoenderdos-Knook is
al sinds 1950 als vrijwilliger bij de scouting betrokken. Ook is ze vrijwilliger
voor welzijnsorganisatie
Stichting Pluspunt en is ze
al jaren vrijwilligster van het
Nederlandse Rode Kruis.

Ook een van de herdenkingen
bijwonen op 4 mei?
Kijk op www.zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familiebericht

waterstanden

Bedroefd, en ook dankbaar voor alle goede
zorgen die wij van hem mochten ontvangen,
geven wij u kennis van het toch nog plotselinge
overlijden van mijn lieve man, onze geweldige
vader, schoonvader, opa en opa Jack

Jacobus Johannes Kurpershoek
Rotterdam,
1 mei 1926

Zandvoort,
24 april 2012
Miep Kurpershoek - Bluijs
Lidya en Jacques
		 Elise en Féderico
			 Lauren

Lieve Gonda,
Intens verdriet na Hans,
hoop dat je nu je rust gevonden hebt.
Veel liefs Frits en Wieke

Hendrikus Veldwijk
Henk

Joan en Lisette
		 Jurriaan

Zandvoort
† 28 april 2012
Coby Veldwijk-Denekamp

		 Maarten en Aline
			 Dylan
			 James

Henry en Cathelijne
Jasper
Mylène
Jacqueline en Coby
Raisa

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 3 mei om
13.30 uur in het crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 6 te Driehuis, waarna er gelegenheid is elkaar
te ontmoeten.

Wij zijn de medewerkers van de Branding Huis in
de Duinen, dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

“De oorsprong van alle menselijke liefde is de moeder”

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden is geweest, hebben
wij afscheid moeten nemen van onze lieve, sterke, bijzondere
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Maria Kromhout
- Jo -
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dankbetuiging

Namens de familie
Wil Koper-Boon

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Zandvoort, april 2012

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

Toronto (Canada): Aad Bisenberger
Claudia Bisenberger-Moore

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Burlington (Canada): Ruud Bisenberger
Thea Bisenberger-Molenaar

Kleinkinderen en achterkleinkinderen
De begrafenis heeft woensdag 2 mei plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Tollensstraat 35, 2041 PP Zandvoort

voor het leveren van zorg bij cliënten thuis.

Langs deze weg wil ik alle lieve mensen
bedanken voor de bloemen, kaarten en troost
na het overlijden van onze Engel.

25 april 2012

Zandvoort: Carla Hoogendijk-Bisenberger
Bert Hoogendijk

Zoekt:

Verzorgenden voor de regio Zandvoort

Spreekt dit je aan neem dan contact op met
ContactZorg 023 - 711 44 94 of kijk op
www.contactzorg.nl

ex-genote van Joop Bisenberger

2

Boulevard Barnaart 23 - 023 57 157 07

Henk is thuis, waar wij graag onder ons zijn.

Zijn afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Zandvoort

19.00 - midnight / Entree gratis

Marisstraat 15
2042 AH Zandvoort

Correspondentieadres:
Meester Troelstrastraat 40
2042 BS Zandvoort

10 april 1915

30+ Spring Edition

Alex cruz & Lucha

Tot onze grote droefheid is op 81 jarige leeftijd toch nog
onverwacht van ons heengegaan, mijn lieve man, onze
dierbare vader, schoonvader en opa

Voorst
* 13 maart 1931

BEACHPARTY
19 mei 2012

Iets te (ver)kopen?

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

Zie pagina 16

Plaats een Zandkorrel
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4
4

Dodenherdenking
Jam sessie - Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

4-6 GT Masters - Circuit Park Zandvoort
5

Bevrijdingsdag

6

Jazz in Zandvoort - David Lukacs in theater

6

Muziekpaviljoen - JZZZZZP, 13.00-16.00 uur

8

ANBO vergadering - Jaarlijkse Algemene

12

Hoge Hakken Race

13

Vossenjacht. Start op Kerkplein, aanvang 10.30 uur
Senioren bingo in De Krocht, 13.30-16.30 uur

Wereldrecord touwtje springen
net niet gehaald
Het Nederlands record touwtjespringen is weliswaar

ruim verbroken maar het wereldrecord is net niet ge-

haald. Dat is het resultaat van de poging die scholieren in
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland vorige
week donderdag ondernomen hebben. Slechts een kleine
7.000 springers waren er extra nodig om de poging te
doen slagen.

De Krocht, aanvang 14.30 uur

Ledenvergadering ANBO Zandvoort. De Krocht,
aanvang 14.30 uur

Kerkstraat, aanvang 15.00 uur

Kunst- en boekenmarkt

Raadhuisplein, 11.00-17.00 uur

Zeeweg afgesloten

De Zeeweg zal vrijdag 4 mei vanaf 18.20 tot 20.10 uur volledig afgesloten worden. Zowel richting Zandvoort als richting Haarlem is er dan geen verkeer mogelijk. Dit houdt
verband met de Stille Tocht vanaf Bloemendaal naar de
Erebegraafplaats aan de Zeeweg. Verkeer dat naar of van
Zandvoort wil rijden kan niet anders dan via Bentveld en
Aerdenhout dit doen.

Leerlingen Wim Gertenbach College namen deel aan de recordpoging

Maar liefst 64.785 kinderen
uit deze provincies hebben
op donderdag meegedaan
aan de poging om het wereldrecord touwtjespringen
te verbeteren. Doel was het
huidige record van 71.000
springers te verbreken en
hiermee geld op te halen

voor het Jeugdsportfonds.
Met 64.785 deelnemers is
het wereldrecord net niet
gehaald maar, het was
meer dan genoeg voor het
Nederlands Record dat
stond op 42.228 kinderen.
Ook in Zandvoort werd flink
gesprongen door plaatse-

ter gevallen. Ondanks het tegenvallende weer gingen de
deuren van het boothuis aan de Thorbeckestraat om 10.00

MOEDERDAG HIGH TEA

open. De redboot Annie Poulisse stond, na een afwezigheid

van twee maanden voor groot onderhoud, weer te glimmen.

€ 19,50 p.p.

Zondag 13 mei 2012 om 13:00 uur

Verwenbuffet aan zee
met o.a.

Thee in verschillende smaken
Scones met jam en clotted cream
Home made Brownie
Cheescake
Cupcakes
Engelse sandwiches
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

In onze woonplaats sprongen alle leerlingen van het
Wim Gertenbach College,
circa 150, mee. Het kwam
mooi uit, dat deze middelbare school juist die dag de
jaarlijkse sportdag op de velden van de Zandvoortsche
Hockeyclub organiseerde.
Niet alleen de leerlingen
kwamen door het touwtjespringen in actie, maar
ook veel van de docenten.
“We hadden 150 touwtjes
uitgedeeld en die werden
allemaal gebruikt”, zei docent LO Guus van Dee na
afloop. Hoeveel er in het
totaal opgehaald is voor
het Jeugdsportfonds wordt
binnenkort bekend gemaakt. Met dit geld kunnen
kinderen, die het zelf niet
kunnen bekostigen, toch
gaan sporten. Ook jongeren
in Zandvoort kunnen hiervan gebruik maken. Meer
informatie hierover kunt u
bij de gemeente Zandvoort
krijgen.

Natte open dag KNRM
Afgelopen zaterdag is de open dag van de KNRM in het wa-

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

lijke jongeren.

Lancering van de Annie Poulisse met gasten aan boord

Binnen werd een boeiende
fotoreportage over de historie van Station Zandvoort
getoond. De toenmalige

N&ZHRM werd in 1824 opgericht en ook in dat jaar
werd het Zandvoortse station neergezet.

Ongeveer 120 bezoekers
bezochten de Zandvoortse
KNRM en velen maakten gebruik van hun boardingpass.
De ‘redders aan de wal’, de
donateurs, werden hiermee
uitgenodigd om mee te varen op de Annie Poulisse.
Opvallend waren twee dames die speciaal uit Breda
gekomen waren en zich al in
een regenpak melden. Om
16.00 uur werden de bemanningsleden bij Beach Club
Tien verwacht waar de leden
Guus van der Mije en Frans
van der Ploeg door de directeur van de KNRM, Roemer
Boogaard, en burgemeester
Niek Meijer in het zonnetje
werden gezet. Van der Mije
kreeg de KNRM-medaille
voor 25 jaar aaneengesloten
trouwe dienst en Van der
Ploeg de oorkonde en jaarspeld voor zelfs 35 jaar.

column

Volgens mij…
is doorgeven van vrijheid moeilijk. Met het thema ‘Vrijheid
geef je door’ nodigt het
Nationaal Comité ons uit om
daar over na te denken. Voor
de generatie die de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt, heeft vrijheid een andere betekenis dan iemand
die na de oorlog is geboren. En
hoe denkt de huidige generatie over vrijheid? Misschien;vrij
spelen op straat, lekker kunnen
luieren in de zon of een vrije
school keuze.
Hoewel ik in de oorlog geboren ben, heb ik weinig herinnering aan deze periode. Ik was
te klein en mijn ouders spraken
mondjesmaat erover. De verhalen kwamen pas als we er
om vroegen. Uit hun verhalen
weet ik dat wij niet hoefden
te evacueren. Mijn ouders waren conciërge bij het badhuis
en de Duitsers moesten ook
badderen. Maar de meeste
Zandvoortse inwoners vertrokken naar Heemstede, Haarlem
of nog verder. Bij terugkomst
wist je niet of je weer in je
oude huis terug kon. Jaren later kreeg ik van mijn moeder
twee koperen kandelaars. Zij
had ze als huwelijkscadeau
gekregen van het gezin waar
ze als dienstmeisje werkte. Er
hoorde een verhaal bij.Tijdens
de oorlog waren de kandelaars
in de grond verstopt. Koper
was, net zoals nu, erg geliefd.
Na de bevrijding werden ze tevoorschijn gehaald. Op 4 mei
gaan de kaarsen in de kandelaars aan, als eerbetoon aan de
mensen die omwille van hun
eigen leven ons vrijheid schonken. Later als de tijd rijp is, geef
ik de kandelaars en het verhaal
weer door.
Zo heeft iedereen zijn eigen
herinnering. Alleen zal de
groep, die echt over de bevrijding kan vertellen, elk jaar kleiner worden. Daarom betekent
vrijheid voor mij dat je
zonder angst en zorgen
kunt leven. Elkaar respecteert en iedereen in zijn
of haar waarde laat. Dat
wil ik graag doorgeven.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
21 april - 27 april 2012
Geboren:

Philip Pepijn, zoon van: Boon, Wilbert Olivier en: Molenaar,
Melany.
Belle-Jolie Thuy-Vy, dochter van: Truong, Nguyen Truong Son
en: Tol, Marjolein Leonie.
Riley Robert Antonius, zoon van: Looij, Marco Robertus
Antonius en: van den Haak, Djamilla.

Ondertrouwd:

van Poeke, Ingrid en: Scheer, Angelica Margaretha.
Koper, Herman Heinrich en: Cornelissen, Elisabeth Veronica.

Aangifte Partnerschapsregistratie:

Hazendonk, Hendrik en: van den Berg, Margaretha Barnedine.

Gehuwd:

Fransen, Roderick en: Riksen, Nancy.
Perquin, Nick en: Dijkhof, Daniëlle.
Radix, Rogier en: Wickham, Callan Ellen.

Overleden:

van Leeuwen geb. Doesburg,Henriette, oud 90 jaar.
Rutte, Petrus Johannes Anthonius, oud 64 jaar.
Kurpershoek, Jacobus Johannes, oud 85 jaar.
Kromhout, Johanna Maria, oud 97 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor T. Knijff
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
9 mei t/m 4 juli
Woensdag 9:30 – 10:30

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er
leeft. Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt
vit D aan. U krijgt frisse lucht in u longen en de wind door uw haren.
Stokken en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg
over al wat er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij
de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt.
Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee
7 x voor € 17,50.
6 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli

Haal de zon in huis
met bloemen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding:
Oranje bevrijdings soes
uit eigen bakkerij
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
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30

10 mei t/m 12 juli

Senioren Computercursus
Snuffelcursus
Dinsdag 10:00 – 12:00

15 mei t/m 29 mei

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden.
De cursus houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00 uur
10 mei t/m 21 juni

OOK Samen:
Elke donderdag en twee zondagen in de maand.
Huiskamerproject voor ouderen die het leuk vinden om
met elkaar de dag door te brengen.

Inlooppunt Dorp:
Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur voor mensen
die elkaar graag ontmoeten.
St Agathakerk, Grote Krocht 43.

Plusdienst:

NIET VERGETEN!
Met de komst van het voorjaar, stijgt de temperatuur.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

De Belbus rijdt van maandag t/m zaterdag door ons dorp om u
(55 plusser) naar de supermarkt, de kapper, huisarts of een andere
afspraak te brengen.
Minimaal 1 dag tevoren bestellen: 5717373

•
•
•
•
•
•
•

Open eettafel voor 55 plussers:

Bel nu voor een afspraak…

Voor al uw vrijwillige hulpvragen zoals: klusjes in huis, bezoek,
vervoer naar specialist etc. telefoon: 5717373

Belbus:

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

Elke dinsdag en donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur
warm eten bij Pluspunt.
Vrijwilligers staan voor u klaar om het samen gezellig te maken.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330

 023-5719013
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Met oog en oor
de badplaats door

Grandioze ‘Art meets Beauty’ -avond
Onder het genot van een lekker glas prosecco hebben voor-

al veel vrouwen bij Parfumerie Moerenburg vorige week

vrijdagavond genoten van de informatieve en creatieve

impulsen rond schoonheid. In de etalages waren al prachtige voorbeelden te zien van de door Hilly Jansen stuk voor

stuk persoonlijk handgeschilderde ‘fashion balls’ en in de

winkel zelf waren nog veel meer kleine en grotere exemplaren te bewonderen.

De modellen waren opgemaakt zoals de Fashion balls | Foto: Rob Bossink

Ogen met weelderige veren
wimpers en kristal of verleidelijke lippen in allerlei
vormen en kleuren. Echte
hebbedingen die al vanaf
€ 10 per stuk verkrijgbaar
zijn. Make-up artiest Ron
Schreuders haakte hier perfect op in door een drietal
modellen identiek aan de
fashion balls op te maken
en ook zangeres Rhodês, de
artiestennaam van Cathy
Samé Lottin, kreeg een dergelijke behandeling met een
prachtig resultaat.

Crystal manicure, waarbij
Swarovski kristallen in wisselende hoeveelheden op de
nagels aangebracht worden.
Het geeft, zeker gedurende
een week, een zeer feestelijk gezicht. Als daarbij ook
nog een of twee haarstrips
met Swarovskisteentjes in
het haar geweven worden,
is de perfecte look helemaal
gecreëerd. Binnenkort is
Matkovic met deze bijzondere manier van opmaak ook
betrokken bij de verkiezing
van Miss Nederland.

De nagels konden natuurlijk
niet achterblijven en hiervoor kon men terecht bij Alen
Matkovic van ‘Alessandro
Exclusive’ op de Hogeweg.
Hij gaf demonstraties met

Een heerlijk luchtje maakt
het totaal beeld compleet
en Henry van de Pavert gaf
een zeer interessante toelichting op het gebruik van
geuren vanuit het verle-

den tot nu toe. In dit geval
werd het merk ‘Amouage’
uit Oman met zijn diverse
parfums nader besproken
en geroken, wat voor velen
aanleiding was om een flacon aan te schaffen, want
gedurende de avond werd
maar liefst een korting van
20% gegeven.
Tijdens al deze verwennerijtjes was op de achtergrond
heerlijke loungemuziek
te horen van de eerste CD
‘Flow’ van de Zandvoortse
zangeres Rhodês. Zij heeft
deze CD in eigen beheer
uitgegeven, die verkrijgbaar
is via haar website www.
voiceofrhodes.com. Al jarenlang had zij pianoles en
schreef zelf teksten en muziek. “Tijdens het maken van
een videoclip op het strand
voor mijn workshops dacht
ik: waarom gebruik ik niet
mijn eigen nummers? En in
een jaar tijd heb ik de hele
CD met elf nummers opgenomen. Ik ben er best trots
op dat mijn CD al gedraaid
is tijdens een modeshow
in New York en ga er hard
aan werken, mede door het
nemen van zanglessen bij
Jan Peter Versteege, om de
‘Diva van de loungemuziek’
genoemd te worden!” Haar
werk is overigens ook te
downloaden via I-tunes en
Spotify.
Het was met recht een vrijdagavond om je te laten
verwennen, verbazen en informeren.

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

Bloemstuk voor
Hannie Schaft

Leerlingen van de Hannie
Schaftschool hebben
traditiegetrouw een bezoek gebracht aan de
Eerebegraafplaats en fusilladeplaats in Overveen. De kinderen hebben vorige week bij
het graf van verzetstrijdster
Hannie Schaft een bloemstuk gelegd en een minuut
stilte gehouden. In voorbereiding op het bezoek waren
de kinderen al enige tijd op
school met lessen en activiteiten bezig over de Tweede
Wereld Oorlog in Zandvoort
en in het bijzonder over
Hannie Schaft zelf. De kinderen hadden prachtige gedichten gemaakt en deze op
de Eerebegraafplaats en bij
de fusilladeplaats voorgedragen. De leerlingen vonden
het een prachtig, indrukwekkend bezoek dat ze niet snel
zullen vergeten.

Rijksmonument te koop

ZANDVOORT SCHOON!?
trekt de stekker eruit!

In elk huishouden sneuvelen in de loop van het jaar elektrische apparaten. Stekker eruit
en weg ermee! In die apparaten zitten echter zo veel 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.

Gemeente Zandvoort

Om het makkelijker te maken zijn er kleine kartonnen verzameldoosjes, JEKKO’s genaamd, waarin de apparaten thuis makkelijk
kunnen worden verzameld. Deze JEKKO’s zijn gratis af te halen bij
de receptie van de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 30. Voor meer
informatie: www.wecycle.nl
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Het Spalier, aan de Kostver
lorenstraat, staat te koop.
Het is een Rijksmonument.
De Amsterdamse Vereniging
voor Gezondh eids- en
Vakantiekolonies heeft sinds
1887 op deze locatie het voormalige tehuis in gebruik
gehad ten behoeve van de
opvang van Amsterdamse

kinderen. De huidige eigenaar
is OCK het Spalier, een instelling voor Jeugd &
Opvoedhulp. In dit
gebouwencomplex
worden jonge kinderen opgevangen,
die door omstandigheden niet thuis
kunnen wonen.
De laatste jaren is
steeds duidelijker geworden
dat kinderen en jongeren
vaak meer baat hebben bij
behandeling in een gezinssituatie dan in residentiële
groepen. Deze nieuwe inzichten hebben tot gevolg dat
het grote gebouwencomplex
niet meer voldoet aan de huidige eisen en door de Raad
van Bestuur te koop is gezet.
Geïnteresseerden vinden op
www.bedrijfslocatie.nl nadere
informatie.

Classico Boretti

De Classico Boretti zal komende zaterdag voor de tweede
keer onze woonplaats aandoen. Nadat vorig jaar al de
langste afstand bij de ingang
van Circuit Park Zandvoort een
verzorgingspost had, komen
zaterdag alle deelnemers aan
alle drie de afstanden naar
Zandvoort. Voor alweer de
5e keer vindt op de 5e van de
5e de enige Italiaans getinte
toerklassieker van
Nederland plaats.
‘Nederlands lekkerste klassieker’ heeft
drie verschillende
afstanden: 65, 110 en
165 kilometer. En al
deze afstanden krijgen op het eerste
parkeerterrein van
de boulevard Barnaart een
verzorgingspost . “Er komen
dus zo’n 4000 fietsers via de
Boulevard door Zandvoort. De
doorkomst van de eerste deelnemers staat gepland om circa
09.00 uur, maar ik verwacht
zo rond 10.30 uur de grootste
drukte”, aldus wielerfanaat en
vrijwilliger Klaas Koper.

Johnny Kraaijkamp
bij 100% TV

Presentatrice Karin Bloemen
ontvangt komende zaterdag, 5 mei, onze plaatsgenoot Johnny Kraaijkamp in
haar programma 100% TV
van SBS6. Zij zal hem onder andere vragen naar zijn
grootste zomerhit, waarop
Kraaijkamp uiteraard antwoordt: "Parel aan de Zee".
Op deze zomerhit van vorig jaar, gezongen door
Patrick van Kessel, zijn ook
Kraaijkamp en Allard Kalff
te horen. ‘Parel aan de Zee’ is
een stukje pure Zandvoortpromotie en heeft bijvoorbeeld ook in Duitsland
aandacht gekregen en het
krijgt nu dus extra landelijke exposure via het programma 100% TV van SBS6.
De uitzending van komende
zaterdag is om 15.50 uur bij
SBS6 en wordt zondag en
maandag herhaald.

Themaweek Zandvoort

Donderdag 26 april was de
afsluiting van de projectweek van de Beatrixschool
waar de geschiedenis van
Zandvoort centraal stond.
De loods van de KNRM was
speciaal geopend, er was
een diapresentatie over het
strandleven van vroeger, het
jutten werd belicht, en een
oma in Zandvoorts kledij
vertelde over de Zandvoortse
klederdracht. Er was een bezoekje aan het Zandvoorts
museum, een kijkje in de
oude smederij van Gansner
en in het Gasthuishofje
stonden miniaturen van
Zandvoortse objecten zoals
een bomschuit, haringkar,
badkoets en schelpenkar.
Aan het eind van de week
kwamen ouders en kinderen tijdens de speurtocht op
plaatsen waar ze nog nooit
geweest waren en ontdekten hoe mooi oud Zandvoort
is. Een leuk initiatief en ook
nog eens leerzaam.
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Krant niet ontvangen?

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

Actie vanaf

Installatiebedrijf
Ton Bakker

donderdag 3 mei
t/m zondag 6 mei

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

De lente in zicht.
Tijd voor jaarlijks
onderhoud aan uw cv ketel.
€ 70,- excl. onderdelen, geen contract.

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking




Zeer donker Oerbrood,
de hele dag door gebakken € 2,75
4 appelflappen € 1,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

Dreams&
&Daytime
Daytime

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Moederdag cadeau?

APK KEURING

Tip: alles van Mathilde M!
De mooiste geurstenen, geurzeepjes en gastendoekjes.

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Bij besteding vanaf 35 euro
een leuke shopper CADEAU!

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Dreams & Daytime Jupiter Plaza Passage

Haltestraat 10 C Zandvoort. 023-5737494
Geopend: Maandag van 12:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
Zondag van 12:00 tot 17:00 uur

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Timmerwerk !!
HET VOORJAAR IS GEARRIVEERD
Kozijnen
Timmerwerk
CV installatie
Deuren
Vloeren
Wilhelminaweg 56
Ronald Ketellapperstraat 11
CV installatie

Kozijnen
Deuren

Dakdekkers

Klein electra

Zandvoort

Dakdekkers
Dakkapellen

Klein
electra
Dakkapellen

Badkamers

Zandvoort

VloerenWand
Metselafwerking
Badkamers
en Tegelwerk

Zandvoort

www.bergtotaaltechniek.nl
Wand
Metsel06 - 53 25 afwerking
42 97
en Tegelwerk

Dit uitstekend onderhouden 3-kamerappartement is gelegen op de 3e etage van het complex “Korinthe” in de
kindvriendelijke wijk “Park Duinwijk”. Het appartement
beschikt over 2 slaapkamers, een moderne keuken, badkamer met inloopdouche en een balkon op het zuiden. Het
complex is opgeleverd medio 2001 en heeft een financieel
gezonde V.V.E.

Gelegen aan een idyllisch laantje op een uitstekende locatie
in het Groene Hart van Zandvoort, dit charmante woonhuis in
een zeer rustige woonomgeving op loopafstand van het centrum en de duinen. De woning heeft een diepe achtertuin, een
ruime woon- en eetkamer, 2 badkamers, 2 slaapkamers, een 3e
slaapkamer op de 2e verdieping, een werkkamer en een houten
berging.

• Berging en gezamenlijke fietsenstalling in de
onderbouw gelegen;
• Fraaie houten vloer in de woonkamer aanwezig;
• Servicekosten: ca. € 141= per maand;
• Woonoppervlakte ca. 81 m2.

• Uitstekende locatie en in een goede staat van onderhoud;
• Zeer rustige en kindvriendelijke woonomgeving
zónder verkeer;
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein;
• Woonoppervlakte ca. 134 m2, perceel 217 m2.

www.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97
vraagPRIJS: € 209.000,= k.k.

vraagPRIJS: € 399.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Frans Zwaanstraat 56

Het is hier fantastisch wonen nabij het Zwanenmeertje en
de waterleidingduinen van de gemeente Amsterdam. De
tussenwoning beschikt o.a. over 3 slaapkamers en een vooren achtertuin. Na de noodzakelijke renovatie bewoont u hier
een fijne familiewoning met het strand, de duinen en het
centrum op loopafstand!
• Modernisering is gewenst, kozijnen voorzijde 1e etage
vernieuwd 2012;
• Mogelijkheden voor het plaatsen van dakkapellen op
de 2e etage;
• 3 slaapkamers plus mogelijkheid voor 4e slaapkamer;
• Woonoppervlakte ca. 133 m2, perceeloppervlakte 183 m2.

vraagPRIJS: € 319.000,= k.k.

WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Smaakles valt in goede smaak
Afgelopen vrijdag was Pierre Wind, één van Nederlands bekendste koks, te gast bij De School. Wind wist vrij snel de

kinderen voor zich te winnen, maar had in de persoon van

Peter Tromp, bekend van zijn winkel aan de Grote Krocht,
een uitstekende aangever.

Pierre Wind riddert de ‘smaakridder’

Het ging er bij de kok vooral
om de kinderen bewust te
maken van de smaakpapillen. ‘Vies bestaat niet’ was de
uitspraak van Wind. “Dat zit
vooral tussen je oren”, zo hield
hij de kinderen voor.
Voor de gelegenheid kwam

Wind met een bospeen,
maatbekertjes met vier
verschillende doorzichtige
vloeistoffen en drie met een
verschillende kleur. De vier
maatbekertjes met water
hadden alle vier een eigen
smaak. Zout, zuur, zoet en
bitter. De drie maatbekertjes

met daarin drie verschillende
kleuren, bleken later hetzelfde
te bevatten, alleen had de kok
er drie neutrale kleurstoffen
aan toegevoegd. “Dat was
vooral psychologisch, omdat
mensen vaak aan kleuren een
bepaalde smaak toekennen”,
aldus Wind.
De kinderen maakten onder
leiding van Wind boter en karnemelk. Daarnaast ging het
ook om de kinderen bewust te
maken van wat zij nu precies
aten. Zo hield de bekende kok
de kinderen voor, dat je best
chips mocht eten, alleen niet
in grote hoeveelheden omdat
je dan in een skippybal kon
veranderen. Met dit voorbeeld
legde Wind eigenlijk het begrip kilocalorieën uit.
Aan het eind van de les mochten de kinderen drie soorten
kazen proeven. Daarbij moest
de groep aangeven wat zij
proefden. Tot slot sloeg Wind
één van de leerlingen tot
smaakridder, waarmee de
smaakles eindigde.

Demonstratie schapen drijven
Afgelopen zondag kwam schapendrijfster Annemarie Tiel
uit Breezand met vijf schapen en een hond een demonstra-

tie geven bij Huis in de Duinen. Vele bewoners en andere

belangstellenden volgden vanaf het grasveld en de jeu de
boules baan de vele bewegingen van hond en schapen met
veel plezier.

Ridge de hond houdt de kudde bijeen

De jonge schapen waren snel
maar Ridge de hond wist feilloos samen met de schapendrijfster de schapen rond alle
bomen op het voorterrein bij
de vijver te leiden. Snel en
vaak ook te enthousiast liet
de hond de rennende scha-

pen keer op keer stoppen
of omkeren. Annemarie Tiel
moest ook haar hond Ridge
corrigeren omdat hij soms te
actief reageerde op de verschillende bevelen. Ook de
bewoners van de aanleunwoningen genoten vanaf hun

balkon of zittend voor hun
keukendeur. Tot grote schrik
van een van de bewoonsters
vonden de schapen haar
openstaande deur wel veilig
en ver genoeg van de opjagende hond en verdwenen
supersnel met z’n allen de
huiskamer in. Met veel trekken en sjorren werden alle
schapen uiteindelijk het huis
weer uit gewerkt en op het
grasveld losgelaten. Met veel
geduld en acties van de hond
werden de schapen uiteindelijk in een hok gedreven.
Een groot applaus was zeker
terecht voor de schapendrijfster die met haar enthousiaste hond en toch wel lieve
schaapjes voor velen een leuk
evenement verzorgde. Een
trotse maar ook geschrokken
activiteitenbegeleider Guido
d’Hont, die de schapendrijverij had georganiseerd, was blij
met de grote schare belangstellenden.

Werkgroep ‘Verkeer’ kan aan de bak
De Ronde Tafel, vorige week donderdag in een afgeladen

Blauwe Tram, is voorspoedig verlopen. Zo’n dertig insprekers lieten zich gelden met ideeën om de parkeerproblematiek gezamenlijk op te lossen.

Schuin parkeren was een van de geopperde oplossingen

Zoals gebruikelijk bij een
Ronde Tafel bijeenkomst
werd er niet gediscussieerd.
De sprekers konden hun
plannen en bezwaren kenbaar maken aan de aanwezige werkgroep Verkeer, die
geacht wordt binnen niet al
te lange tijd met een voorstel
te komen naar de gemeenteraad, waarin de wensen
en ideeën van de bewoners
zichtbaar worden in een aangepast parkeerplan.
Trees Mok, de woordvoerster
van het Anti Parkeer Regime
Zandvoort (APRZ) zette de
toon bij het begin van de bijeenkomst, die voortreffelijk
werd geleid door mediator
Ted Baartmans, door te stellen dat Zandvoort gebaat is
bij een parkeerplan waar iedereen achter kan staan en
dat ook goed is voor bezoekers van de badplaats. “Het
APRZ staat niet alleen in haar
kritiek”, zo stelde Mok, “tal
van beroepsorganisaties, van
hoteliers tot strandpachters,
en bewoners van andere wijken zijn ontevreden over de
parkeerplannen en steunen
ons protest.”
Hoewel de ‘revolte’ in Oud
Noord is begonnen, kwamen
de sprekers uit alle delen
van het dorp, uiteenlopend
van bewoners tot ondernemers. Wat opviel was dat in
dezelfde wijk de een geen
parkeerprobleem had, terwijl een ander van een paar

straten verder wel klaagde
over te weinig parkeerplaatsen. Opmerkingen waren er
vooral van ondernemers die
parkeerplaatsen voor hun
deur hadden die werden
bezet door forensen die hun
auto er de hele dag parkeerden en daarna per trein naar
hun werk reizen. Daardoor
was hun zaak onbereikbaar.
Om dat tegen te gaan werd
geopperd om een blauwe
zone in te stellen waar een
bepaalde tijd mag worden
geparkeerd.
Wat steeds terug kwam bij de
insprekers was de wens om
op maat gesneden parkeeroplossingen te zoeken, per
wijk en zelfs per straat. Uschi
Rietkerk (PvdA), Jerry Kramer
(VVD) en Astrid van der Veld
(GBZ) kregen als werkgroep
een stortvloed aan wensen
en suggesties op hun bordje.
Een duidelijke behoefte is er
aan veel meer parkeerplaatsen in het hele dorp. Om
daarvoor ruimte te vinden
waren diverse suggesties,
zoals schuine plekken maken
en eventueel groen weghalen
ten behoeve van extra parkeerplekken. Een geluid dat
ook regelmatig klonk is dat
Zandvoort niet gastvrij genoeg is voor dagjesmensen
en toeristen. Er staan nergens
goede borden waar duidelijk
wordt of je ergens wel of niet
mag parkeren. Gepleit werd
dan ook voor borden in meerdere talen.

Voorzitter van de strandpachtersvereniging Rob
Petersen pleitte voor het
afschaffen van het betaald
parkeren aan de boulevards
in de wintermaanden en het
verkorten van het betaald
parkeren in de zomermaanden tot 18.00 uur. Om meer
parkeerruimte voor bezoekers te krijgen, zouden de
mensen die in het centrum
werken en daar ook hun
auto stallen, waaronder de
gemeenteambtenaren, verplicht moeten worden naar
parkeerplaats Zuid uit te
wijken. De parkeergarage
van het LDC was ook een
bron van ergernis en kritiek.
“Die heeft zoveel gekost dat
alle Zandvoorters daar jaren
voor moeten bloeden. De
gelden van de parkeervergunningen zijn daarbij meer
dan nodig”, zo was een veelgehoorde klacht. De voorzitter van het Ondernemers
Platform Zandvoort (OPZ),
Jos Hesp, maakte zich niet
populair bij de aanwezigen
door te stellen dat om aan
meer financiën te komen
voor het wegwerken van
het tekort op de parkeergarage, de toeristenbelasting
wellicht omhoog kan. Als
blikken konden doden, dan
had het OPZ op zoek moeten gaan naar een andere
voorzitter…
Laatste inspreker van de
avond was David Corper.
Hij had een kant en klaar
plan bedacht om iedereen
het op parkeergebied naar
de zin te maken. In het kort
komt het er op neer dat dit
per persoon kan verschillen
door te kiezen voor diverse
opties; zoals bereid zijn een
stukje te lopen om je auto
te parkeren (goedkoop) tot
een VIP-mogelijkheid (heel
duur). Aan de werkgroep
Verkeer om van de aangedragen suggesties en verzoeken chocola te maken.
Heel Zandvoort wacht vol
verwachting af of dit een
nieuw parkeerbeleid oplevert. Om het iedereen naar
de zin te maken is een ijdele
hoop.
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Theaterschool Het Nest
presenteert:

Locatie:
Het circustheater
Prijs: €7,50
Bestellen:
www.het-nest.nl

DE EERSTE KINDERVOORSTELLINGEN

Zaterdag 12 mei
13.30u: Hotel het Bos
17.00u: Koekjes voor
de burgemeester

Mama, asperges en seafood!

Speciaal voor Moederdag 13 mei aanstaande
serveert Strandtent Helder een Moederdag
verwenmenu voor mama en de hele familie.
Het menu zal al vanaf 15:00 uur geserveerd
kunnen worden, reserveren wordt aangeraden!

Zondag 13 mei
13.30u: Koekjes voor
de burgemeester
17.00u: Hotel het Bos

Bij besteding van € 25,gratis zonnebril cadeau.
Kom gezellig langs.
Haltestraat 11 - 2042 LJ Zandvoort - T 023 5296799

Schaal- en schelpdieren bouillabaisse
met mousse van asperge, saffraan en kervel.
*****
Hollandse asperges en kriel in peterselieboter
met huisgerookte zalm, zeekraal en garnaaltjes.

APK

*****
Passiefruit en blanke chocolade parfait
met “royal jelly” van aardbei, munt en prosecco.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

€ 24,50 per persoon.
Voor de mama’s een glas MVSA cava van het huis!
Menu des enfants ( tot 14 jaar ): € 12,50

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

HELDER - Café, Restaurant, terras (vlakbij het Casino)
Boulevard Paulus Loot 5a, 2042 AD Zandvoort
Tel:023-5738220 • www.strandtenthelder.nl

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

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

HOGE HAKKEN
iN dE KErKstrAAt tE ZANdvOOrt
ZAtErdAG 12 mEi 2012 Om 15.00 uur
KliNKt HEt stArtscHOt vAN dE mEEst
GEvrEEsdE wEdstrijd vAN HEt jAAr
vOOr dAmEs EN HErEN!
iNscHrijvEN KOst € 2,- EN KAN bij:
- AvENuE
- bANANA mOON
- bEAcHim
- bibi fOr sHOEs

wiN!

.v € 300,frEE sHOppiNG t.w

Deelnemen is op eigen risico - Deelnemen mag vanaf 16 jaar - Onder 18 jaar uitsluitend met goedkeuring van ouders/verzorgers
Dames en heren lopen apart - Freeshopping is alleen mogelijk bij de deelnemende winkeliers/horeca van de Kerkstraat/Badhuisplein

mede mogelijk
gemaakt door:
avenue
azzurro
Banana moon
BeacHim casual
BeacHim fasHion
BerkHout eetcafe
BiBi for sHoes
Boudewijns visservice
Brossois
C’est Bon
de Bode
de Haven van zandvoort
de lacHende zeerover
drommel apart
etos
judys
flair Beauty & Hair
mi suemo
mi suemo -sHoes 1
mi suemo -sHoes 2
play in
pole position
red coral
rene Boutique
rennes snackHouse
taHwa
van dam
vvv
nenz
zandvoort optiek

www.vvvzandvoort.nl
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Jubilarissen bij Pluspunt krijgen waardering
Over vrijwilligerswerk kunnen ze bij Pluspunt meepraten.
Vrijwilligers die zich jarenlang belangeloos inzetten voor

anderen. Dat dit gewaardeerd wordt, kwam afgelopen

vrijdag tijdens een gezellige middag, zeer goed naar voren.
Met een eigen versie van de lintjesregen werden de vrijwil-

blijkt, zodat misstanden en
eenzaamheid opgemerkt en
doorgegeven wordt aan de
ouderenadviseurs. Iedereen
werd persoonlijk aangekon-

Hotel Zeespiegel

digd door dorpsomroeper
Gerard Kuijper, en kreeg een
speldje, een oorkonde, een bos
bloemen en een fles wijn van
de gemeente.

ligers van Pluspunt, die 5, 10, 15 en zelfs 20 jaar actief zijn,
in het zonnetje gezet.

Directeur Albert Rechter
schot verwelkomde iedereen en sneed de taart aan.
Burgemeester Niek Meijer
was, na zijn ochtendprogramma van de uitreiking van de
‘echte’ lintjes, persoonlijk aanwezig om te laten zien hoe blij
Zandvoort is met zijn vrijwilligers.
Van de ongeveer 200 vrijwil-

ligers waren deze keer dertien
personen met vijf jaar vrijwilligerswerk op hun conto. Drie
kunnen bogen op 10 jaar, 15
jaar heeft Huub Halwijn er op
zitten en Annemarie Colomina
zelfs 20 jaar. Samengevat bestaan de diensten voornamelijk uit klaarstaan voor de
medemens en een luisterend
oor hebben, waarbij de betrokkenheid met de cliënten

door Erna Meijer

Pluspunt eerde haar langste vrijwilligers

Welkome nieuwkomers in Jupiter Plaza
Ondernemers in Jupiter Plaza en idem buren in de Hal-

testraat hebben samen met de twee nieuwkomers op

zondag 29 april gezorgd voor een extra aantrekkelijk

winkelcentrum in hartje Zandvoort. Wethouder Belinda

het vooruitzicht gesteld van
het talrijke winkelend publiek.
Na het uitreiken van de prijzen door de wethouder wist

ook Dennis Verhage met zijn
muzikaal optreden op het terras van Brasserie Noen veel
waardering te ontvangen.

Göransson was gaarne bereid om de prijzen van de gehouden stoepkrijt tekenwedstrijd in de middag uit te reiken.
Brasserie Noen verwelkomde
haar gasten met een heerlijk
kopje koffie en appeltaart,
waarbij de gasten ook op het
grote overdekte terras royaal
een plekje konden vinden. In
het boven gelegen Tea Licious,
een thee boutique met meer
dan 60 soorten thee en vele
biologische producten, gaf
Sandra van Brocante en Zeep

een uitgebreide demonstratie
hoe je vakkundig de mooiste
zeepkettingen kunt maken.
Daarnaast was er voor de
kinderen in het winkelcentrum een echte stoepkrijt
tekenwedstrijd waarvoor
prijzen te winnen waren. De
collega-ondernemers in het
winkelcentrum hadden leuke
aanbiedingen en kortingen in

De prijswinnaars met de wethouder en de eigenares van Noen

Uganda-avond was een daverend succes
De afgelopen vrijdag georganiseerde fundraisingavond
voor Uganda bij café Koper is een doorslaand succes geworden. Deze avond, bestemd voor het Bluijs Scholingfonds in

Uganda, leverde maar liefst ruim € 1.300 en er komen nog
steeds donaties via de bank binnen.
Er is veel werk verricht door de
Uganda-fans maar de avond
was dan ook in alle opzichten
geslaagd. Een quiz, een fotobingo en een loterij zorgden
voor veel vermaak. Ook de
blindproeverij van Afrikaanse
producten was zeer geslaagd.
Geblinddoekt en dan door een
rietje proeven was geen sine-

cure. De Ugandese rum werd
voor van alles uitgemaakt
maar slechts 1 keer ook herkend als rum.
Met deze activiteiten waren vele Ugandese prijzen
te winnen. Origineel handwerk, sieraden, houtsnijwerk
en ook een van de prachtige

foto’s van het landschap op
canvas afgedrukt. En natuurlijk de Fashionballs die
beschikbaar waren gesteld
door Hilly Jansen. Ook vele ludieke prijzen zoals een rondleiding op de Dutch Farm in
Mbale, Uganda, door boer
Jeroen Bluijs, de fotoshoot
in Ugandese klederdracht
en het eerst geboren kalfje
op de Dutch Farm van Bluijs
wordt naar een Zandvoortse
prijswinnares vernoemd. De
1e prijs was één minuut lang
biertappen, waardoor de kans
bestond om 22 glazen bier

te winnen, waarbij uiteraard
geen verspilling van kostbaar
vocht mocht plaatsvinden. Een
zeer verdienstelijke 19 stuks
tapte de gelukkige. Kortom
een meer dan geslaagde
avond.
“Hulde en dank aan iedereen
die hieraan een bijdrage hebben geleverd! En omdat Jeroen
Bluijs in Uganda zich zelf over
het geld gaat buigen, weten
we zeker dat dit goed terecht
zal komen. Wij hebben dat in
januari met eigen ogen kunnen zien”, aldus Maaike Koper,
uitbater en mede-organisator.

Het oudste nog bestaande hotel van Zandvoort heeft
nieuwe eigenaren gekregen. De familie Van der Spiegel,
bestaande uit Joop en Jeannette van der Spiegel en hun
zoon Enrico met zijn vrouw Grace, hebben het voormalige
hotel Amare aan de Hogeweg 70 enkele maanden geleden
overgenomen.
Na een algehele verbouwing
en renovatie, waarbij binnen
alles gestript werd en zowel
binnen als buiten geheel gestukadoord is, kan de familie
thans vol trots de gasten ontvangen. Joop: “Wij beschikken
over 15 kamers, waarvan 2
vierpersoons-, 2 eenpersoonsen 11 tweepersoonskamers.
De inrichtring is een perfecte
mix van zakelijk en vrije tijd
en van alle gemakken voorzien. Al het meubilair is splinternieuw, zoals de comfortabele boxspringbedden.”

Jeannette wilde altijd al iets
in die richting.

Alle kamers, in de kleurencombinatie zwart/wit, beschikken over een douche en
toilet, een digitale flatscreen
TV, Wifi en een kluisje. De bar
is de gehele dag geopend
voor een ruime keuze aan
drankjes. Daarnaast hebben
zij van het Genootschap Oud
Zandvoort veel nostalgische
Zandvoortse prenten kunnen
lenen, waarvan grote behangfoto’s zijn gemaakt die overal
in het hotel te zien zijn. “Dat
wordt door de gasten uit
Duitsland, Frankrijk en zelfs
Canada, zeer gewaardeerd”,
aldus Joop.

De familie woont sinds 2002
in Zandvoort, na vele jaren in
Voorthuizen op de Veluwe gewoond te hebben, en is zeer
enthousiast over ons dorp.
“Ik hou veel van de natuur en
wijs onze gasten op het feit
dat wij hier de allermooiste
duinen hebben”, vertelt Van
der Spiegel met veel enthousiasme. Zelf wilde hij beslist
uitzicht op zee hebben en in
zijn huis aan de Boulevard
Paulus Loot (waarin ook een
Bed & Breakfast is gevestigd)
komt hij ruimschoots aan
zijn trekken. Dat mag ook wel
want het exploiteren van een
hotel gaat 24/7 door!

Joop en Enrico hebben door
hun vorige werkzaamheden
(een import- en exportbedrijf) heel veel in het buitenland doorgebracht en daar
leer je dan wel van hoe je een
hotel moet runnen. In 1973
had de familie al bijna een
hotel in Spanje gekocht, want

Hoewel hotel Zeespiegel pas
sinds 1 maart open is, staat
het gastenboek nu al vol met
lovende woorden over de
gastvrijheid en de ambiance.
Het ontbijt in de gezellige eetzaal wordt gepresenteerd met
zelfgebakken oerbrood en
croissants, veel beleg en verse
jus d’orange en ook de placemats verwijzen naar het oude
Zandvoort met foto’s van het
circuit en een zeegezicht.

Hotel Zeespiegel aan de
Hogeweg 70 is beslist een
aanrader voor uw vrienden
en kennissen uit binnen- en
buitenland. Reserveren gaat
simpel via www.hotelzeespiegel.com of via Booking.com.
Tel. 5712202.
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Toko Bintang

senioren/dagmenu

Nederlandse maaltijden

Bij u thuis bezorgd. Bel: 023-5712800
Bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur. Bezorging vanaf
17:00 uur in Zandvoort en Bramenlaan Bentveld.
6 Dagen per week, maandags gesloten.
info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 8 t/m 13 Mei
8 Dinsdag
: aardappelen / broccoli / kip
9 Woensdag : aardappelen / groenten mix / gehakt
10 Donderdag : aardappelen / zomerzuurkool / worst
11 Vrijdag
: aardappelen / spinazie / zalm
12 Zaterdag : aardappelen / doperwten / sudderlapjes
13 Zondag
: aardappelen / rodekool / speklapjes

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

Ik dank de Belangengroep Hondenbezitters Zandvoort voor hun sympathieke oproep in de Zandvoortse
Courant van 26 april.
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat men de hondenpoep nu ook op het strand gaat opruimen.
Of hier het deponeren in de bekende rode zakjes bedoeld wordt, of het simpelweg in de zee laten
schijten, blijft helaas onduidelijk. Maar goed, de eerste oproep is er.
Wellicht dat de Belangengroep nu kan doorpakken. Roep diezelfde hondenbezitters ook op om hun stront
op te ruimen in de Kerkstraat, in de Haltestraat en niet te vergeten het perron van station NS. En
neem dan in die oproep ook gelijk de fietsenstalling van station NS mee. Tenslotte kunnen we Strontvoort
weer helemaal herstellen in Zandvoort als ook de speeltuin van het Verzetsplein weer strontvrij wordt.

M. van Rijswijk

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Ronde Tafel bijeenkomst 8 mei
De gemeente en communicatie: spreekt u 8 mei mee?
Hoe ervaren de inwoners van Zandvoort de communicatie met de gemeente?
En kan het beter of anders?
De gemeente Zandvoort houdt zich dagelijks bezig met uiteenlopende taken en onderwerpen.
Of het nu gaat om het verstrekken van een nieuw paspoort, afvalinzameling of een groot bouwproject: de gemeente komt hierover in contact met haar inwoners. Soms gebeurt dit mondeling,
maar dikwijls wordt gebruik gemaakt van de website, folders, brieven of andere middelen.
Wat zijn de ervaringen van de inwoners van Zandvoort? Is men bekend met de communicatiemiddelen van de gemeente Zandvoort? In hoeverre wordt hiervan gebruik gemaakt?
Het onderwerp is ingebracht door een inwoonster van Zandvoort. De intentie is om een bijdrage
te leveren om de contacten tussen de gemeente en haar inwoners te verbeteren.

Als voorbereiding op de Ronde Tafel van 8 mei is er een korte digitale enquête.
U kunt deze invullen via http://bit.ly/IAGArS.

Spreek mee aan de Ronde Tafel van 8 mei 2012, 21.15 uur. De Ronde tafelbijeenkomst vindt plaats
in de raadzaal van het raadhuis, ingang via de trappen aan het Raadhuisplein.
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Pure Kunstuitingen van Ronald van der Mije
Wat maakt je tot een kunstenaar, heb je daarvoor een aca-

demie doorlopen of is het een gave die je bij je geboorte
hebt meegekregen? Bij Ronald van der Mije is beslist het

laatste van toepassing. Ondanks zijn verstandelijke beper-

king is hij een begenadigd kunstenaar die zeker een plaatsje verdient op de cultuurpagina.
door Nel Kerkman

Op 30 oktober 1983 wordt
Ronald van der Mije geboren met Down syndroom.
Het gezin Van der Mije verwelkomt hem liefdevol en
geeft hem de ruimte om
zichzelf te zijn. Inmiddels
is Ronald 28 jaar en woont
sinds 2009 met begeleiding
op zich zelf in een appartement van de Achtsprong aan
de Poststraat. Overdag werkt
hij in de KunstWerkWinkeltje
Haarlem waar cliënten van de
Hartekamp Groep arbeidsmatige en productgerichte activiteiten verrichten. Ronald
maakt daar schitterende
schalen en bewerkt hout.
Maar het blijkt dat hij nog
meer in zijn mars heeft.

Mensen blij maken

Omdat Ronald door zijn beperking niet goed kan communiceren heeft hij fotografie
als hobby. Hij heeft een goed
gevoel om mooie momenten
te fotograferen en met zijn
foto’s maakt hij weer contact
met mensen. Ongeveer anderhalf jaar geleden gaf zijn moeder Zwaan, die zelf beeldend
kunstenaar is, hem penselen
en verf. Zij was zeer verrast dat
Ronald zonder enige schroom
een schitterende schildering
maakte. Sindsdien leert ze
hem, samen met zijn medebewoners Bianca Meegdes
en Isha Bronsveld, de fijne
kneepjes van het schilderen.
Ondertussen maakt Ronald de
mooiste acrylschilderijen met
geweldige kleurcombinaties.

Het zijn pure en ongekunstelde kunstwerken.

Mini expo’s

Uiteraard is hij trots op zijn
werk en toont aan ieder die
het wil zien zijn kunstboek.
Ondanks dat Ronald zich er
niet van bewust is dat hij gehandicapt is, is hij zich wel
bewust dat hij kunstenaar is.
Want tijdens een cruise samen met zijn ouders sloeg
het gezelschap, in een gesprek met onder andere als
onderwerp beroepen, Ronald
over. Kordaat stak hij zijn vin-

ger op en zei: ”Ik ben kunstenaar”. Al enige tijd hangen in
de wachtruimte bij tandartsenpraktijk Bouman twee
schilderijen van hem. Sinds
deze week zijn in de etalage
van herenkledingzaak Vlug
Fashion en in Sheila’s broodjes aan het Gasthuisplein
de kleurrijke juweeltjes van
Ronald v.d. Mije te bewonderen. Het duurt nog wel
even voor hij een galerie of
museum met zijn kunst zou
kunnen vullen maar over
een paar jaar gaat ook dat
gebeuren.

theater De Krocht open zwaait. Op bed ligt moeder overste

die, zo te zien, niet meer lang in leven zal zijn. Aan haar zijde

zusters Anna en Barbara die, prevelend gebeden biddend,
wachten op het heengaan van moeder overste. De strenge
zuster Cecilia komt steeds maar weer informeren of “het al
zover is”. Zij aast op de baan van deze moeder-overste.

Scène uit 'Een bedevaart naar Bonaire'

door Lienke Brugman

Een compliment is zeker op
zijn plaats voor de goede
tekst, kennis én spel van dit
viertal (Carolien Bluijs, Jetteke
Zwemmer, Ina Vos en Hil
Nieland) Als mijnheer pas-

toor (heel goed getypeerd
door Paul Olieslagers) bekent
dat hij geld uit de kerkkas
achterover heeft gedrukt, zijn
de rapen gaar. Ook de zieltogende moeder overste zit in
het complot. Dan verschijnt
opeens een nicht van moeder

Een eenakter en een compilatie van eigen werk

Data: 12 en 13 mei
Aanvang: 20.15u (zaal open: 19.45u)
Locatie: het circustheater
Prijs: €7,50
Bestellen: kaarten@het-nest.nl
Meer info: www.het-nest.nl

We verloten 2 gratis kaarten per avond.
Wil je kans maken? Mail ons dan uiterlijk maandag 7 mei!

door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Ronald van der Mije

Een van zijn werken: ‘Vrouw’

Uitstekend toneelspel door Wim Hildering
Je waant je echt in een klooster als het doek van het kleine

Theaterschool Het Nest
Presenteert:
“Herman” & “Ontmaskerd”

overste, Lucille van Bredeweg
(Lucie Peet) met haar onbenullige dochter Gaby (Martine
Adegeest). Prachtig spel van
deze moeder en dochter.
Vooral de domme Gaby wordt
weergaloos getypeerd door
Adegeest. Het gaat allemaal
om de erfenis van tante, die
hier niets van wil weten.
Opeens verschijnt Carlo
Nanini ten tonele. Deze Ita
liaanse boef met autopech
zoekt onderdak en verstopt
stiekem zijn geroofde geld in
een kloosterkamer. Kick Boom
gaard geeft uitstekend gestalte aan deze ronddwalende 'zakenman'. Later is hij, tot grote
hilariteit van het publiek, verkleed als nep-kardinaal. Met
zijn Italiaanse accent is Nanini
onovertrefbaar! Zuster Cecilia
wordt uiteindelijk berispt via
een “Mariabeeld”, door zuster
Anna ( de Gamma zuster) in
elkaar geklust. Uiteindelijk
komt deze zuster Anna schuldbewust uit de kast waarin ze

verborgen zat. Moeder overste
is plotseling weer genezen
van haar ziekte, veroorzaakt
door een voedselvergiftiging.
Het gestolen geld, verstopt
in een kussensloop, komt ook
weer terecht waar het hoort.
De nep-kardinaal wordt ontmaskerd en mijnheer pastoor
kan verder gaan met eten en
drinken van een lekker wijntje.
Souffleur Sylvia Holsteijn
heeft deze keer weinig te
doen gehad in haar benauwde
souffleurshokje. Zij ontving na
afloop van de tweede voorstelling wel de gouden speld van
het NCA (40 jaar amateurtoneel). Paul Olieslagers en Lucie
Peet mochten voor 25 jaar
toneelspel de zilveren speld
in ontvangst nemen. Ina Vos
en Ria Driehuizen kregen een
oorkonde overhandigd (ruim
25 jaar amateurtoneel). Met
een staande ovatie kreeg ook
regisseur Ed Fransen en zijn
team de verdiende waardering
van een enthousiast publiek.

Bomschuit

Ondanks dat we deze rubriek al meer dan een jaar publiceren, is het nog steeds een verassing om ergens uitgenodigd te worden waar nog zoveel glas-in-loodra-

men te bewonderen zijn. De eerste gebrandschilderde
afbeelding die we tonen is een zeer fraaie bomschuit
gemaakt door de glazenier Dick v.d. Mije.

Zoals later uit het gesprek naar voren kwam, is Van der
Mije familie van de eigenaar van het huis. Vandaar uiteraard de vele glas-in-loodramen. De bomschuit is niet zo
vaak in glas-in-loodramen afgebeeld, misschien omdat
de Zandvoortse straatjes meer geliefd zijn?

De bomschuit

In 1860 telde de
Zandvoortse vissersvloot 13 en drie jaar
later 14 schuiten.
Het meest gebruikte model destijds
was de bomschuit
met een vlakke,
stevige bodem die
vooral geschikt was
voor kustplaatsen
zonder haven, waar
Zandvoort ook toe behoorde.De bomschuiten werden
bemand door 5/6 man en 1 of 2 jongens van 10 jaar. De visserij was door de eeuwen geen vetpot, de laatste schuit
verdween in 1929 van het strand. Deze bomschuit, de ZV
4,lag als bezienswaardigheid in het Kostverlorenpark. In
de hongerwinter 1944/45 werd de schuit door de achtergebleven bevolking vanwege brandstofgebrek gesloopt.
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Super Koninginnedag
Uiteraard mede door het schitterende weer aangetrokken, liep het centrum van Zandvoort vooral in de middag helemaal vol. Ook ’s ochtends was het tijdens de vrijmarkt

al een drukte van belang en werden er goede zaken gedaan op de Prinsesseweg. Later
werden er zelfs spontaan twee pony’s gehaald waar velen een leuk ritje maakten op het

braakliggende terrein waar het Gemeenschapshuis heeft gestaan. Deze spontane actie
van een aantal jonge meiden kreeg na overleg met de organisatie toestemming en was
een kunststukje van ondernemerschap.
Een scenario om van te
dromen. Al een aantal dagen meldden de weerberichten mooi weer en dat
heeft zijn uitwerking niet
gemist. Drommen mensen,
van groot tot klein namen
bezit van het centrum van
Zandvoort.
Traditioneel werden de
Zandvoortse gedecoreerden door burgemeester Niek
Meijer en zijn echtgenote
op de raadhuis ontvangen
en werden de nieuw gedecoreerden aan de anderen
voorgesteld. Dit jaar waren
er meer dan andere jaren
naar het raadhuis gekomen.
Deze bijeenkomst wordt
steevast afgesloten met
het heffen van een glaasje
Oranjebitter en een heildronk op de koningin.
Nadat de turnsters van OSS
om 09.30 uur hun kunsten
hadden vertoond, werd
de officiële opening van

Koninginnedag traditiegetrouw opgeluisterd met
een aubade. Het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
begon klokslag 10.00 uur
met het zingen van het
Wilhelmus dat door zo goed
als iedereen van de grote
schare toeschouwers uit volle borst werd meegezongen.
Tijdens ons volkslied werd
door scouts van de twee
Zandvoortse scoutinggroepen, St. Willibrordus-Stella
Maris en de Buffalo’s, de nationale driekleur met oranje wimpel in top gehesen.
Daarna volgden wat oerHollandse liedjes en de aubade werd afgesloten met
het Zandvoorts volkslied.
Hierna verspreidde de menigte zich door het hele centrum en tijdens het middaguur was er geen plek meer
op de terrassen te vinden.
Alle horeca en aanverwante bedrijven, die nog open
waren, deden uitstekende

zaken, en dat mocht ook
wel weer eens een keer. Die
drukte bleef de hele dag
want tijdens de kinderspelletjes, met veel opblaasspeeltoestellen, bleef het
schitterend weer al kwam
er zo nu en dan wel een verdwaalde wolk voor de prachtige ‘oranje’ zon.
Klapstuk van de dag was
het live-optreden dat door
drie cafés in het midden
van de Haltestraat was georganiseerd. Geen mens
kon er meer langs en de
menigte groeide maar aan.
Dit alles gebeurde in een
goede harmonie: iedereen
wilde gewoon een mooie
Koninginnedag ervan maken en dat gebeurde dus
ook. Tot laat bleef het heel
gezellig in een prachtig
Zandvoort dat uitbundig
feest vierde en waarbij deze
editie van Koninginnedag
nog lang in het geheugen
zal blijven hangen.

Koninginn

edag 2012

&

Heden Verleden
Oorlogsslachtoffers 1940-1945 Zandvoort
Op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat van Zandvoort liggen beken-

In een oude krant van 1945 staat dit verhaal geschreven:

de en onbekende Zandvoortse burgers begraven die in allerlei situaties hun leven
gegeven hebben voor de vrijheid van ons land. Alle graven zijn te vinden op het

Thuiskomst

oudste gedeelte van de begraafplaats.

Twaalf onbekende soldaten hebben op de begraafplaats hun laatste
rustplaats gevonden. Een
gedenksteen uit kalkzandsteen herinnert hieraan.
Frans Jurgen van Haasters
gezagvoerder van het SS
van Rensselaer liep met zijn
schip op 13 mei 1940 in de
pieren van IJmuiden op een
mijn. Het schip wat onderweg was van Amsterdam
naar West Indië zonk; vijf
bemanningsleden en een
passagier kwamen om het
leven.
Jan Koper, sneuvelde op
de 1e dag van de oorlog
bij de verdediging van het
vliegveld Valkenburg nabij
Katwijk. Hij maakte deel uit
van het 5e compagnie 10e
depot bataljon. Op 10 juli
1940 is Koper herbegraven
in Zandvoort. In 1999 is er
een straat naar hem vernoemd.
Chris Visser en Jan Keur
kregen op 18 augustus 1943
opdracht van de bezetters
om een vliegtuigbom en
een mijn van het strand te
halen. De wagen waarop
de explosieven werden
vervoerd viel om. Daarbij
kwamen niet alleen Visser
en Keur om het leven maar
ook 2 Duitsers en 8 Brits
Indiërs.
August van der Mije, is
op 21 januari 1945 in het
dwangarbeiderskamp Rees
in Duitsland overleden aan
de verschrikkingen van kou
en honger.
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Ernst.H.A.Brokmeier is
op 28 november 1944 tijdens een razzia op de
Kostverlorenstraat aan een
hartstilstand overleden. De
reddingspost Zuid draagt
nog steeds zijn naam.
Lambertus Blaauwboer
werd als kabelwachter
door de bezetter verplicht
om sabotagedaden aan
leidingen te voorkomen. In
de eerste instantie werden
72 Zandvoorters hiervoor
opgeroepen om vanaf 10
december 1941 tot 1 januari 1942 gedurende 3 weken om de 3 nachten 4 uur
kabelwachtdienst te verrichten. Door de felle kou
is in de eerste kabelwachtperiode L.Blaauwboer op 31
december 1941 overleden.
Piet Oud werd door de bezetter in de 2e kabelperiode
verplicht als kabelwachter.
Op ruim 20 punten moesten de kabels worden
bewaakt in een dik pak
sneeuw. Tijdens de strenge
winter van 1941/1942 is hij
op 28 januari 1942 aan de
gevolgen van een longontsteking overleden. Hij was
voorzitter van de schildersbond afd. Zandvoort. De
reddingspost Noord draagt
zijn naam.
Wim Gertenbach is op
5 februari 1943 op de
Leusderheide gefusilleerd.
Vanaf het begin van de
oorlog werd in zijn drukkerij de illegale krant ‘Het
Parool’ gedrukt. Zijn vrouw
en 3 kinderen kwamen om
bij een mislukte luchtaan-

val op het Haarlemse werkspoor.
H.Koper-Borstel is op 30
jarige leeftijd omgekomen
bij de bevrijdingsfeesten
op de Dam van Amsterdam
tijdens de schietpartij op 7
mei 1945 bij de Groote Club,
hoek Dam/Kalverstraat.
Duizenden mensen hadden zich verzameld om de
Canadese bevrijders te verwelkomen die op die dag
verwacht werden.
Op het Agathakerkhof
ligt begraven:
Johannes Wijnne, apotheker te Zandvoort. Op 30
september 1944 is hij omgekomen op weg naar huis
bij een aanslag op een trein
van het traject Amsterdam
– Haarlem.

Ik zat deze week rustig voor
het raam m'n bakje koffie te
drinken, toen aan de overkant
tegen de duinkant een soldaat
stond. Niets geen bijzonders,
die zie je tegenwoordig wel
meer. Het was een korte, brede
knaap en hij stond te kijken,
hoe onze Jantjes uit School C
gedrild werden. Er was iets
bekends in deze soldaat en terwijl ik dacht: “Toe, kerel, keer
je eens om”, voldeed hij aan
mijn verzoek. En plotseling
stond mij een kleine, dikke,
lachende schooljongen voor
de geest, die vol ondeugende
streken eertijds over het zwembassin van het Noorderbad
holde. “Een Druif" noemden

ze hem in die tijd. Deze korte,
brede knaap bleek niemand
anders te zijn dan onze Sallie.
Ik bonsde tegen de ramen en
even later zaten we gezellig te
praten over alles en nog wat.
In mei, nu bijna 6 jaar geleden, vluchtte Sal Druif met
z'n ouders en zusjes met een
vissersbootje en kwamen ze
behouden in Engeland aan.
Helaas, op hun verdere tocht
naar Nederlands Indië vonden
de ouders en de zusjes van
Sal een wrede dood in de golven. Sal bleef, geheel alleen,
over als soldaat in Engeland.
Overal is hij geweest, in dienst
van ons leger. Afrika, Indië, je
moet hem erover horen bomen.

Sijtje

Vredeszuil

Een Vredeszuil is een houten zuil,
waarop aan elke zijde in een andere
taal de zinspreuk 'Moge vrede heersen op aarde' staat. Als reactie op de
verwoestingen en gruwelijkheden van
de Tweede Wereldoorlog, richtte de Japanner Masahisa Goi eind 1945 de eerste Vredespaal op. Hij bedacht de tekst
vanuit het verlangen dat niemand
meer wraak en haat jegens andere
mensen zou koesteren. Over de gehele
wereld verspreid staan op dit moment
ongeveer 250.000 Vredeszuilen. Ook
in Zandvoort staat een Vredeszuil op
de Algemene begraafplaats.

Heden
Landelijk thema 2012:
Vrijheid geef je door

Vier en vijf mei zijn als data
van bezinning en bevrijding
stevig in de samenleving
verankerd. Alleen kunnen
we niet zondermeer er van
uit gaan dat de generatie
van persoonlijk betrokkenen automatisch wordt
opgevolgd door een generatie die zich maatschappelijk betrokken voelt. Het
Nationaal Comité ziet het
als zijn opdracht om betekenis te geven aan herdenken en vieren voor alle mensen in Nederland en wil
bruggen slaan tussen die
persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid.

Vijf weken geleden keerde
hij in Holland weer en deze
week in Zandvoort, waar hij
op de schoolbanken zat en
dolle streken uithaalde. Wat
zal er in hem omgegaan zijn,
toen hij het oude vertrouwde
Zandvoort weer terugzag?
Sal, er is niet gevlagd voor
je, geen blijde ouders zaten
thuis op je te wachten, jouw
familie is er niet meer. Maar
Zandvoort heet je welkom, een
van de weinige joden jongens,
die terugkwam. Wij hopen, dat
je bij je tante een tehuis moogt
vinden en dat Zandvoort je
hart mag blijven behouden.

Gedenksteen

Ter herinnering aan de wederopbouw is in de gevel rechts naast
de ingang van het Gasthuishofje
te Zandvoort in de muur een gedenksteen aangebracht. Op de
voorstelling van de reliëfsteen zijn
de afbraak en de wederopbouw
van Zandvoort symbolisch weergegeven.
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Dorpsgenoten

Zaterdag de jas dicht
bij 10 graden

door Nel Kerkman

Na een vorstelijke Koninginnedag met royale maxima tot

Allardes Hoiting
Een goed voorbeeld van iemand die een actief leven leidt,
is dorpsgenoot Allardes Hoiting. Hij en zijn vrouw Greta
wonen sinds 2004 in Zandvoort en zijn ondertussen 55 jaar
getrouwd. Allardes is in 1934 geboren in Groningen en verhuisde op 16 jarige leeftijd met zijn ouders naar Amsterdam.
In de gezellige aanleunwoning van Allardes en Greta luister
ik met grote verbazing naar het levensverhaal van Allardes.
Zoals gezegd was Allardes pas 16 jaar toen hij in Amsterdam
ging wonen, wat natuurlijk best wennen was voor
iemand die in Groningen is opgegroeid. Al
snel ging hij in diverse grote hotels,
waaronder het beroemde hotel
Victoria, in de bediening werken.
In 1953-1954 voer Allardes mee
met de walvisvaarder Willem
Barentz naar de Zuidpool,
uiteraard een hele ervaring. Na diensttijd vroeg hij
zijn overbuurmeisje Greta
Hemker ten huwelijk en in
1957 vertrok het echtpaar
naar een groot landgoed in
Engeland. Allardes werd daar
butler en Greta kookte voor
het huishouden van 12 personen. Het waren 5 genoeglijke jaren. In het laatste jaar reed Allardes,
bij een andere familie, als chauffeur in
een Rolls Royce.

strijden en in de hoek staan pijlen. Vol trots laat Allardes
een pijl zien met daarin nog een pijl, dat is een zogenaamd
‘Robin Hood’ schot. In de hoek staat een grote beker maar die
heeft Allardes gewonnen met golfen, waar hij pas in 2004
mee begonnen is. Maar voordat we daarover gaan praten
somt Allardes de vele internationale wedstrijden op waar
hij als teammanager/teamcaptain/bondscoach en internationale Judge aan heeft meegedaan. Dat was onder meer
in Duitsland, België, Zwitserland, Frankrijk en Engeland.
Op de lange lijst staan de Wereldkampioenschappen in
Italië, Israël, USA en in Australië, waar Allardes als congresafgevaardigde aan verbonden was. Laten we
daarbij niet vergeten de Olympische spelen
van 1980 in Moskou en de Olympische
Spelen Gehandicapten Arnhem,
waar Allardes bij allebei als Int.
Judge aanwezig was.

In 1974 werd Allardes organisator van de eerste
Nederlandse kampioenschappen Veld & Jacht
verschieting in Ommen,
die uitgegroeide tot
een eigen discipline
met Nederlandse vertegenwoordigers in een
team op WK en EK niveau.
Tegenwoordig is Allardes actief met golfen en zoals met alles
pakt hij ook dit zeer voortvarend op.
Hij heeft een cursus gevolgd om GVB
Allardes Hoiting
(Golf Vaardigheid Bewijs, red.) examens af
te nemen en van 2007-2009 was hij caddymaster
Inmiddels waren er twee zoons geboren en het gezin op de Kennemer Golf en Countryclub.
vertrok weer naar Amsterdam. Allardes solliciteerde bij
het Gemeentelijke vervoerbedrijf, werd aangenomen als Shiatsu
conducteur maar werkte er 7 maanden later als trambe- Als sportverzorger en masseur ging Allardes zich tevens
stuurder. Tot 1984 is Allardes als hoofdinspecteur 1ste klas, interesseren voor Shiatsu, volgde in 1983 een studie en is
Rayon West, werkzaam geweest en ging toen vervroegd nu gediplomeerd Iokai Shiatsu Therapist. In eerste instanmet pensioen.
tie dacht ik bij de naam aan een vechtsport, maar het is
een behandeling die ouder is dan acupunctuur en die nog
Door de sportieve prestaties van Greta met handboogschie- steeds populair is in Japan. Het is gebaseerd op vingerdruk
ten, die onder andere vanaf 1971 in het Nederlands Team in plaats van naalden. Allardes had een eigen praktijk maar
meedraaide, werd ook Allardes actief handboogschutter. toen hij naar Zandvoort verhuisde was de ruimte te klein
Hij beoefende van 1963 tot 2009 verschillende disciplines om de praktijk voort te zetten. Wel geeft hij zijn kennis weer
zoals Freestyle, Barebow en Veld&Jacht.Tevens was hij door en eigenlijk heeft hij, op de keeper beschouwd, dat zijn
mede oprichter van de eerste vereniging van leraren van de hele leven gedaan.
handboogsport. Samen met Greta en nog een paar andere
enthousiastelingen werd in 1973 de handboogschiet ver- “De golfcursus was de allerlaatste studie in mijn 77 jarig
eniging ‘Saense Handboog Skutters’ in Zaandam opgericht. bestaan. Ik vind het zo wel welletjes”, zo stelt Allardes laAllardes functioneerde 12 jaar als voorzitter in het bestuur chend vast. Of dat inderdaad zo is dat zal in de toekomst
van de vereniging en is er nu erevoorzitter.
blijken. Zijn grootste wens, om naar zijn zoons in Australië
te vertrekken, kan door omstandigheden niet door gaan.
Dat de handboogsport de passie was en is van het echtpaar Maar er zal vast en zeker nog wel iets op zijn pad komen
is duidelijk in de kamer te zien. Naast me staat een tafeltje waarvan hij denkt “Dat lijkt me ook nog wel leuk!” Daarvan
met tegeltjes die herinneren aan diverse gewonnen wed- ben ik overtuigd.

zo’n 22,5 graden in onze omgeving en volop oranjezon, onweerde het in de nacht naar dinsdag. Een mals meiregentje

(7 millimeter in Zandvoort) maakte de natuur nog groener
en de afgelopen dagen was haast sprake van een soort
groene explosie in de natuur.
De ‘warmte’ keerde op
woensdag nog even terug
vlak voor een buienstoring
uit. Vooral later op de dag
kwamen weer enkele flinke
buien langszij. Inmiddels zijn
we aan een onvermijdelijke
temperatuurterugval begonnen. Het duurt minimaal een
week en waarschijnlijk langer voordat de temperaturen
weer eens op een fatsoenlijk
niveau gaan uitkomen.
Het wordt zelfs een jas kouder met in het aanstaande
weekend slechts maxima van
een graad of tien. Gedurende
de nachten koelt het soms af
naar 3-4 graden en zelfs een
keertje nachtvorst is niet uit
te sluiten in de duinen.
Je ziet het wel vaker dat in
de eerste meiweek de kilte
vanuit het noorden de kop
opsteekt. Een hogedrukgebied in stelling bij IJsland in
combinatie met een verzameling lagedrukgebieden
bij Scandinavië en in onze
omgeving zorgt voor een
nogal noordelijke circulatie
de komende tijd.

gen of perioden met regen
over. De wind bivakkeert aan
het einde van deze week en
in het weekend in de noordtot noordoosthoek en is
meest matig van sterkte. Al
met al niet bepaald aangenaam weer binnen een dag
of tien.
Waarschijnlijk kunnen we de
eerste helft van mei wel afschrijven als leverancier van
voorzomers weer. Zo rond
het midden van de maand
zou er wel eens een weersomslag kunnen komen. Een
grondige herschikking van
de belangrijkste drukgebieden is dan wel een absolute
vereiste. Of het bekende
Azorenhoog moet zich komen bemoeien met ons
weer, of wellicht kan een stevig hoog boven de Noordzee
wonderen verrichten met
veel zon en een zwoele oostenwind?

Volgende week uiteraard
veel meer informatie over
de laatste ontwikkelingen.
Beluister of er nog zicht is
op heerlijk Zandvoorts zomerweer in mei via 0900De wisselvalligheid houden 1234554.
we daarmee ook en regelmatig trekken buienstorin- weerman Marc Putto
Do.
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Bestrijdingsmiddelen

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

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

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

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische
voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Te huur:
3 kmr. appartement 85m2,
geen kinderen/honden,
€ 850,- incl. g.w.l.
Tel. 06-51815360
.........................................................

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
.........................................................

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, Bakkerstraat 2c
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*,
schimmeldiagnostieken
nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 5715921
Bilderdijkstraat 22, Zandvoort
Lid van Pro Voet
(*vergoed door zorgverzekering)
.........................................................
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.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519
06-53498304
www.trade-ard.nl

Moederdagtip
Trakteer de liefste vrouw
van de wereld op een
WellnessMassage in
haar lievelingskleur!
Verras haar en boek nu op
www.praktijkixchel.nl
of geef haar een cadeaubon
.........................................................
Onze allerliefste oma
is 70 jaar.
Van harte gefeliciteerd!
Een dike knuffel van
Melissa, Serena,
Tobias en Xsara
.........................................................
Luxe zonnebank
met airco, verneveling,
aroma, enz. 15 min.
voor € 12,of 10x voor € 100,-.
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56a,
tel. 06-19413733
.........................................................
De klapper van
Zandvoort!
De Hedi’s
International
.........................................................
Moederdag cadeaubon
voor bijv. zonnebank,
slenderen, vacu-shaper,
kantelplaat,
magnetische sieraden.
Slender You Zandvoort
Hogeweg 56a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Te huur:
studio/app. all-in.
Gestoffeerd
+gemeubileerd
+internet.
Vanaf € 490 p/m.
Tel. 06-24220366

Zandvoortse Courant • nummer 18 • 03 mei 2012
door: Ramona Jonkhouit

Interview

Uitgesproken!
Schaduwpolitiek

Club Exposure
De discotheek in de Kosterstraat heeft een nieuwe eigenaar. Theo Rasenberg, zakelijk leider van club Exposure, heeft samen met zijn vrouw enkele weken geleden ‘Club Exposure’ geopend.
Theo woont samen met zijn vrouw Marleen al jaren in
Amsterdam, maar ze staan al ruim 18 jaar met hun caravan op een camping in Bentveld en kennen Zandvoort
op hun duimpje, zo ook de mensen. Marleen wilde altijd al iets voor zichzelf beginnen en omdat ze de vorige
eigenaars van de discotheek kende, wist zij dat het te
koop stond. Na een lange voorbereiding van anderhalf
jaar hebben ze de deuren van ‘Club Exposure’ sinds enkele
weken geopend. Theo komt uit de evenementenwereld
en ondersteunt Marleen met de organisatie van de club.
Marleen werkt al 25 jaar in de horeca en weet heel goed
wat ze een klant moet bieden. “De gast moet ergens naar
toe komen, iets dat net even wat meer is”, zegt Theo die
jaren gewerkt heeft voor grote dancefeesten. “Ik weet
wel wat entertainment is”, zegt hij met bescheiden zelfkennis. Club Exposure is niet alleen een discotheek voor
18+ (met uitzondering van evenementen), maar ook een
evenementenlocatie. Zo kan het afgehuurd worden door
externe organisaties, bijvoorbeeld voor een Smack. Dat is,
zoals ze dat noemen, een ‘fris’ feest voor jongeren van 12

tot en met 16 jaar die lekker kunnen dansen met uiteraard
een glaasje fris erbij. Volgens Theo is het een uniek concept voor de jongeren in Zandvoort, omdat hier niet zoveel
te doen is voor deze doelgroep. Dat feest vindt gedurende
de hele zomervakantie maandelijks plaats op donderdag.
Ook de ‘dertigplussers’ worden niet overgeslagen. Om
de twee weken wordt er een feest georganiseerd met
80’s en 90’s muziek vanaf 20.00 uur. Omdat deze groep
specifieker is met hun uitgaansvoorkeuren zal dit ook
mensen moeten aantrekken uit omliggende gemeenten.
Club Exposure wil ook hier net dat beetje extra geven,
zoals het uitdelen van lekkere hapjes of een ‘shooter’ bij
je eerste drankje. “Je moet een beetje vertroeteld worden”,
glimlacht Theo. En daar heeft hij helemaal gelijk in, dat
vinden mensen ook gewoon fijn!
Naast themafeesten worden er ook bekende nationale
en internationale Dj’s naar de club gehaald. Tot half juni
is de club alleen op zaterdag en zondag geopend. Vanaf
dan tot en met september wel zeven dagen in de week.
“Er moet weer een beetje reuring komen in Zandvoort”,
oppert Theo. En dat zal zich bewijzen. Meer informatie
over de agenda van Club Exposure is te vinden via allerlei
social media zoals Facebook, Twitter, You tube en uiteraard
via hun website www.clubexposure.org.

Kijk nou eens!

Het is altijd zo heerlijk om die kwebbelaars in de politiek
te volgen. Inhoudelijk is het soms erg saai maar als er
dan een keer veel publiciteit en verschil van mening is
dan vind ik het altijd heerlijk om te zien hoe ze elkaar
napraten en elkaars uitdrukkingen overnemen. Ik ben
dan ook de afgelopen week erg verwend met het klappen
van het kabinet en de twee dagen werk om toch tot een
akkoord te komen.
Waar men niet meer omheen kan is de uitdrukking “over
je schaduw springen”. Ik weet niet wie de grondlegger
is van deze term maar iedere politicus en politica kon
het niet laten om deze frase uit te spreken. “We moeten
nu over onze schaduw springen” en daarna kwam het
inhoudelijke pas.
Laten we deze uitspraak nou een keer analyseren. Als je
oppervlakkig denkt, en dat doen er heel veel in Den Haag,
dan is je eerste reactie dat dit in praktijk niet mogelijk zou
zijn. Toch heb ik een manier gevonden om dit in praktijk
te brengen. Stel voor dat het wel zou kunnen; dan is het
eerste essentiële om de zon of een andere vorm van licht
in de rug te hebben. Op die manier heb jij je schaduw
voor je om er overheen te springen. Als je dan over die
schaduw gesprongen bent dan heb je dus feitelijk de
schaduw achter je. Ergo, je moet dus met de zon in je rug
een sprongetje maken van 180 graden en zo heb je de
schaduw achter je gelaten.
Wat men alleen zich niet realiseert is dat je dan uiteindelijk aan het draaien bent met je achterste. Je bent dus een
draaikont en daar wordt elke partij in
de kamer op afgerekend. Doodzonde
nummer één in de politiek is draaien.
Dus, Politiek Den Haag, spring maar
lekker want dan heb je tenminste het
zonnetje in je gezicht.

tekst & foto: Mandy Schoorl

door: Mandy Schoorl

De geboorte van de varen…
…die ontwaakt door voedende zonnestralen!

Tegeltje
Door genegenheid breng je
mensen op andere gedachten,
niet door woede.
(Dalai Lama)
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Aspergeschotel met beenham
en Hollandaise saus
500 gram € 6,25

Leef bewust, eet gerust.
Echte gras roomboter bij
aankoop van 500 gram
Smaaq kaas geen € 1,89
maar gratis.

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Relatie therapeut

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Ab van der Neut

Slagerij Horneman - Grote Krocht

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

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting

Verzorging en vrije tijd:

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

PERSONAL TRAINER

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie oud Hollands
zilver tin binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012

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 F1

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
herenshirts

Speciale actie: Le Dûb
strijkvrije shirts 2 voor € 99,95

2012

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

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

15% KORTING
OP WENSKAARTEN
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 mei

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

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?

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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Tevens krijgt u op elke

De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

Zandvoort 14 en 15 mei beperkt bereikbaar
tijdens Royal Smilde Olympia’s Tour
Op 14 mei vindt de proloog en 15 mei de start van de eerste etappe van de internationale wielerwedstrijd Royal Smilde Olympia’s Tour in Zandvoort plaats. Tijdens deze
twee dagen, met name 14 mei, is het gebied (zie kaartje) beperkt bereikbaar. Zandvoort blijft goed bereikbaar via de Zandvoortselaan en beperkt bereikbaar via de Burg.
Van Alphenstraat (de oostelijke rijbaan is beschikbaar).

Proloog 14 mei

De proloog, een individuele tijdrit van 3,6 km
door het centrum van
Zandvoort, start 14 mei
om 16.00 uur ter hoogte van het beeld van
Sissi op de Boulevard de
Favauge. De finish van
de laatste renner is om
18.45 uur op het Badhuisplein.
Het parcours wordt
vanaf 09.00 uur opgebouwd en vanaf 14.00
uur daadwerkelijk gesloten. Van 16.00 uur
tot 19.00 uur is het gebied Badhuisplein, De
Favaugeplein, Schuitengat, Burg. Engelberts
straat, Burg. Van Alph
enstraat
(westelijke
rijbaan afgesloten), Van
Speijkstraat, Zeestraat,
Haltestraat en Prinsen
hofstraat alleen voor
voetgangers zeer beperkt bereikbaar. De
omgeving van het Bad
huisplein is van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor het overige verkeer. Van 16.00
tot 19.00 uur is het gebied alleen voor voetgangers zeer beperkt bereikbaar. U kunt in
het betreffende gebied dus niet uw auto gebruiken van 14.00 tot 19.00 uur.
Leveranciers kunnen eveneens tussen 14.00 en 19.00 uur geen goederen afleveren.

Voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers

Er zijn op 14 mei, verspreid over het parcours, oversteekplaatsen met verkeersregelaars. Deze plaatsen zijn duidelijk aangegeven. Iedere minuut start een nieuwe renner
met begeleidende voertuigen.

Zandvoortse

Courant
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Start 1e etappe 15 mei

Dinsdag 15 mei is de start van de eerste etappe om 11.50 uur bij het Holland Casino. Na
een neutralisatieronde van bijna 5 km door Zandvoort vertrekt de karavaan richting
Bloemendaal en eindigt de etappe in Noordwijk.
Het gebied Badhuisplein, De Favaugeplein en Burg. Engelbertsstraat is grotendeels in
gebruik voor Royal Smilde Olympia’s Tour en is van 09.00 tot 12.15 uur voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer en voetgangers beperkt bereikbaar. De neutralisatieroute door
Zandvoort kan een oponthoud van enkele minuten betekenen.

Informatie

Voor meer informatie over de verkeerstechnische plannen zie
www.zandvoort> actueel > olympiastour
Informatie over de proloog en start 1e etappe Olympia’s Tour:
www.olympiastour.com.
Informatie over activiteiten in Zandvoort:
www.olympiastourzandvoort.nl/

Gemeente Zandvoort

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

Gemeentelijke publicatie week 18 - 2012
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.

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”).

Begrotingswijzigingen

Ronde Tafelbijeenkomst

Vergadering college

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.

Arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort
opnieuw vastgesteld

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht maakt
het college van de gemeente Zandvoort het volgende bekend.
Het college heeft in de vergadering van 10 april 2012 de volgende
wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden gemeente
Zandvoort vastgesteld:
- Het verwijderen van de volgende hoofdstukken uit de arbeidsvoorwaardenregeling Zandvoort: Hoofdstuk 9; hoofdstuk 9b;
hoofdstuk 9c; hoofdstuk 9d; hoofdstuk 20; hoofdstuk 19b; de
bijlage IV; de bijlage IVa; de bijlage IVa1; De vergoedingentabel
van de vrijwillige brandweer; de gebruteerde vergoedingsbedragen van de vrijwillige brandweer; hoofdstuk 19a; de bijlage
VIIa en de bijlage VIIb.
In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom
te zijn vastgesteld.

Raadvergadering

Raad-Informatie dinsdag 8 mei om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Gedoogbesluit waterscooter The Spot
4. Uitgangspunten Afvalstoffenbeleidsplan
5. Aanpassing vergaderstructuur
6. Regionaal Actieprogramma Wonen
7. Rondvraag
8. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 9 mei om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie, met uitzondering
van punten 6 en 7.
Raad-Besluitvorming woensdag 9 mei om 21.45 uur
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Gedoogbesluit waterscooter The Spot
4. Uitgangspunten Afvalstoffenbeleidsplan
5. Aanpassing Vergaderstructuur
6. Lijst ingekomen post
7. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming van 4 april
8. Sluiting

Verzonden besluiten
Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Op dinsdag 8 mei om 21.15 is er een bijeenkomst Ronde Tafel. Op
de agenda staat:
De gemeente en communicatie

De gemeente en communicatie: spreekt u mee?
Het onderwerp gemeente Zandvoort en Communicatie is ingebracht door een inwoonster van Zandvoort voor de Ronde Tafel
van 8 mei a.s. De intentie is om een bijdrage te leveren om de
contacten tussen de gemeente en haar inwoners te verbeteren.
De gemeente Zandvoort houdt zich dagelijks bezig met uiteenlopende taken en onderwerpen. Of het nu gaat om het verstrekken
van een nieuw paspoort, afvalinzameling of een groot bouwproject: de gemeente komt hierover in contact met haar inwoners.
Soms gebeurt dit mondeling, maar dikwijls maakt de gemeente
gebruik van de website, folders, brieven of andere middelen. De
gemeente wil graag weten welk effect de communicatie richting
de burger heeft. Is men bekend met de communicatiemiddelen
van de gemeente Zandvoort? In hoeverre wordt hiervan gebruik
gemaakt? Hoe ervaren de inwoners van Zandvoort de communicatie met de gemeente? En kan het beter/anders?
Spreek mee op de Ronde Tafel van 8 mei 2012, 21.15 uur, raadhuis!

De gemeenteraad vergadert op 8 en 9 mei 2012

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.

Aanmelden mag, maar is niet nodig.

Aanbesteding schoonmaak Raadhuis

In de vergadering van 3 april 2012 is het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van Zandvoort vastgesteld om
op grond van de verordening gunning opdrachten door toekenning van exclusief recht aan Paswerk de opdracht te verlenen
tot het schoonmaken van het Raadhuis.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Potgieterstraat 28, uitbreiden van de woning, ingekomen 14
maart 2012, 2012-VV-056.
- Hogeweg 69 zwart en 71 zwart, plaatsen van een schuur, ingekomen 23 april 2012, 2012-VV-057.
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

- Potgieterstraat 28, uitbreiden van de woning, verzonden 23
april 2012, 2012-VV-056.

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

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.

honkbal

zeevissen

Honkballers verliezen na voorsprong
De honkballers van ZSC hebben hun tweede wedstrijd in

Hoofddorp verloren van Flags. Hoewel onze plaatsgenoten

in de tweede inning een 1-6 voorsprong koesterden, werd
toch nog met 10-6 verloren.

Zandvoort begon de wedstrijd heel sterk en scoorde
direct in de eerste slagbeurt
al vier punten op basis van
zes honkslagen. Danny van
Soest, Djim Douma, Marcel
Paap en Dylan Franke kwamen over de thuisplaat. Door
goed veldwerk werd de productie van de gastheren bij
een punt gestopt.
In de tweede inning kwamen

er nog twee punten voor ZSC
bij. Brett Disseldorp werd
door catcher Douma binnengeslagen die op zijn beurt
door een verre klap van Paap
de score voor Zandvoort naar
6 punten bracht. Door een
aantal goede slagen was
Flags in staat om 3 punten
te scoren in de gelijkmakende slagbeurt. Het venijn
zat in de staart. Zandvoort
kon niet op tegen de ballen

van de Hoofddorpse pitcher
en kon geen vuist meer maken. Flags daarentegen wel.
Uit vijf mooie honkslagen
konden de gastheren nog
vier punten aantekenen en
was het einde oefening voor
ZSC. “Wij hebben problemen
met de pitchers. Als Guus
Berkhout niet meer goed
gooit, hebben wij geen opvang en geen opvang van
het formaat van hem. We
werken er hard aan maar zijn
nog niet zover”, aldus manager Han van Soest na afloop.
Komende zondag speelt ZSC
om 13.30 uur thuis tegen
Kinheim 4.

hockey

Afgelopen zondag hebben maar liefst 33 leden van de

Zandvoortse Zeevisvereniging (ZVZ), ieder met twee hengels, die weer ieder 3 haken hadden, in drie uur tijd niet

meer dan twee (!) vissen uit zee weten te halen. Oorzaak
was voornamelijk de zeer sterke stroming waardoor het

aas niet bleef liggen. Ook kwamen regelmatig de lijnen
door elkaar, hetgeen voor het nodige oponthoud zorgde.

Veel animo voor de viswedstrijd | foto: Irma de Jong van Middelkoop

Duur gelijkspel voor ZHC
De Zandvoortse hockeydames hebben in de nieuwe competitie een indrukwekkend doelsaldo opgebouwd. Dat

maakte dat het studententeam van Myra afgelopen zondag met enig ontzag naar Zandvoort kwam.

Gemiste strafcorner van Zandvoort

In het begin van de wedstrijd
timmerden de Amstelveense
gasten de boel achterin stevig dicht en de goed spelende keeper maakte het
Zandvoort ook niet makkelijk. Zandvoort creëerde wel
een paar kansen maar overtuigend was het niet. Myra
kwam ook niet veel op de
andere helft. Een ruststand
van 0-0 was daarom een logisch feit.
Na de pauze kwam een als
22

Slechte vangst voor zeevissers

herboren Zandvoort het veld
in, dat weer flink in de aanval
ging, maar elke keer vastliep
in de cirkel van Myra. Almaar
druk op het doel van Myra
maar op de een of andere
wonderbaarlijke wijze ging
de bal niet tegen de plank.
En dan gebeurt precies datgeen waar je als thuisploeg
niet op zit te wachten. Een
aanvalletje van Myra, met
een strafcorner als gevolg.
Die half mislukte strafcorner
zorgde 0-1 voor een achter-

stand voor ZHC. Het moest
daarna een keer gebeuren.
Na een gekeerde strafcorner van onze dorpgenoten,
kwam er uit de rebound
een hard schot van een de
middenvelders dat via een
voet en een stick van Myra
in het net belandde met
een opluchtende 1-1 als
gevolg. Zandvoort kreeg
daarna nog zeker 10 strafcorners te nemen, maar de
bal ging er niet meer in. De
dames Myra vierden het gelijkspel als een overwinning
want ze hadden een dikke
verliespartij ingecalculeerd.
Voor Zandvoort was het een
duur gelijkspel: de riante
koppositie is nu ingeruild
voor de derde plaats. “Dit
is echt zuur. Je bent sterker
en verliest toch. Ik baal hier
echt van maar we blijven optimistisch; de eerste 4 staan
heel dicht bij elkaar en alles
is dus mogelijk”, aldus een
teleurgestelde coach Cees
van Deursen na afloop.
Komende zondag spelen
de dames van ZHC uit in
Amsterdam tegen Pinoké.
Die wedstrijd begint om
13.30 uur.

Om 09.15 uur werd er om
de beste plaatsen geloot
en vertrok iedereen naar
zijn bestemming. Voor velen was dat ver lopen want
33 hengelaar kan je niet op
een stukje van 15 strekken-

de meters neerzetten. Om
10.00 uur exact kon door
de wedstrijdleider kon het
signaal ‘vissen’ worden gegeven. “Er was niet normaal
te vissen en voortdurend
zat iedereen met iedereen

in de knoop en besloten de
meeste vissers om maar
met één hengel te gaan
vissen”, aldus een teleurgestelde hengelaar na afloop. Het mocht niet baten,
slechts twee leden wisten
een vis te vangen. Herman
van Buringen werd winnaar
met een bot van 29 cm. Die
bot was dan ook goed voor
de Take Five wisselbokaal,
een nieuwe bokaal door Ad
Paap en Monique Paap ter
beschikking gesteld, voor de
hengelbon van € 8 euro en
voor de pot voor de grootste
vis die deze dag maar liefst
€ 66 bedroeg; een kostbare
vangst dus. Tweede werd
Barry Paap met een bot van
25cm. Zeer teleurstellend
derhalve.
Over drie weken gaan 17
leden van ZVZ naar Noor
wegen om te vissen.
Hopelijk is de vangst daar
aanmerkelijk beter.

Van de Laar Zandvoortse
inbreng in ADAC programma
Dennis van de Laar is de Zandvoortse troef in de ATS Formule 3. De jonge Zandvoorter komt in actie voor het bekende
Formule 3 team van Frits van Amersfoort, die een reputatie

heeft in het brengen van goede Nederlandse racetalenten.
De bekendste is uiteraard de voormalige formule 1 coureur
Jos Verstappen.

Hoofdmoot is toch echt de
ADAC GT Masters, waarbij veertig verschillende
sportwagens het veld vullen. In deze klasse zijn onder
meer een BMW Alpina B6
GT3, BMW Z4 GT3, Porsche
911 GT3R, Corvette Z06 en
Mercedes Benz SLS AMG
GT3 te zien. In het veld
rijden ook een Camaro,
Audi, Lamborghini, Ford en
Nissan mee.
Nederlandse inbreng is er
ook. Christiaan Franken
hout doet mee in een
Mercedes voor het Heico
race team. Vorig jaar reed
Frankenhout voor dit team

mee in de FIA GT3 serie
tijdens de Finaleraces.
“Dit is de plek waar alles begon. De racecursus,
de eerste overwinning en
mijn deelname vorig jaar
tijdens de Finaleraces”, aldus Frankenhout. Naast
Frankenhout komen ook
Peter Kox, Patrick Huisman,
Jeroen den Boer en Simon
Knap uit in deze ADAC GT
Masters. De laatste twee
krijgen een gastoptreden
in deze serie. Als laatste
Nederlandse troef komt
ook Jeroen Bleekemolen in
actie. De jongste telg uit de
bekende racefamilie zal een
Porsche 911 GT3 gaan bestu-

ren en is zeker niet kansloos
voor een podiumplek.
In de Formule ADAC komen
ook twee Nederlandse talenten in actie. Indy Dontje
uit Schoorl en Beitske Visser
uit Dronten hopen een gooi
te doen naar een podiumplaats. Vooral de verschijning van Visser is opvallend.
Zij is de enige dame in het
veld van deze eenzitters en
mag voor het eerst zelf sturen na het behalen van haar
rijbewijs.
Verder is er toerwagenspektakel in de vorm van
ADAC Procar, maar ook van
de Supercar Challenge. In
de eerste serie zijn geen
Nederlanders te vinden, bij
de Supercar Challenge des
te meer. Meer informatie is
te vinden op de website van
het Circuit Park Zandvoort,
www.cpz.nl
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Geluidloos racen op
Circuit Park Zandvoort
Op vrijdag 27 april 2012 gingen middelbare scholieren uit

heel Nederland op Circuit Park Zandvoort met elkaar de

strijd aan in zelfgebouwde elektrisch aangedreven karts.
Ook was het de bedoeling dat er een race was met geluidloze racewagens. Dat eerste is niet echt gelukt en het
tweede zo goed als.

Heemskerk sleepte de eerste prijs in de wacht van de
eerste editie van de First
Electro League. Het Nova
College uit Hoofddorp
mocht de tweede prijs
in ontvangst nemen en
het team van het ROC
Amsterdam werd derde. Het is, voor zover de
Zandvoortse Courant kon
nagaan, niemand echt gelukt om geluidloos te zijn.
Maar snel waren ze wel!
De race met nieuwe en

Louis Blok Rapidtoernooi
in nieuwe locatie
oude productietoerwagens
was wel heel wat stiller.
Het is ongelooflijk om bolides als een Ford Mustang,
een Chevrolet Camaro of
een dikke Porsche 911 zo
goed als geluidloos voorbij te zien/horen rijden.
Raceliefhebbers weten dat
deze krachtpatsers normaal
gesproken een beroep moeten doen op de UBO-dagen
van Circuit Park Zandvoort.
Elektrisch racen is wel een
leuk initiatief maar echt racen… is toch anders.

Donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) wordt de 32e editie
van het jaarlijkse Louis Blok Rapidtoernooi georganiseerd.
De organiserende Zandvoortse Schaakclub heeft dit jaar
gekozen voor De Krocht als locatie voor het toernooi.
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 zal
rond de klok van 17.00
uur de prijsuitreiking
plaatsvinden.

Een 'geluidloze' Ford Mustang

Staalfabrikant Tata Steel en
Alliander hebben de Stichting
Techno Challenge opgericht
om middelbare scholieren op
een aansprekende en uitdagende manier in contact te
laten komen met werken in
de techniek. Teams van scho-

lieren probeerden alles uit de
kast te halen om de snelle, de
maximum snelheid ligt op
80 km/uur, duurzame karts
geluidloos over het circuit te
laten racen.
Het Kennemer College uit

biljart
Goede score in kwartfinale
Na het afsluiten van de driebandencompetitie in maart

mochten de spelers van Oomstee 2, vanwege hun goede

eindscore, de voorronde van de nacompetitie overslaan
en verdienden direct een plaats in de kwartfinale.
Vorige week is die kwartfinale begonnen waarbij acht
teams het tegen elkaar op
moeten nemen. Oomstee
2 had een uitwedstrijd tegen Bremmetje 1. Dankzij
de inzet van Louis v.d. Mije,
Edwin Ariesen en Wim
Esveld werd een glorieuze
12-4 overwinning genoteerd
in Heemstede. V.d. Mije en
Ariesen wisten ieder twee
partijen winnend af te sluiten, terwijl Esveld slechts
een van de twee partijen in
winst omzette. Een prima

uitgangspunt voor de thuiswedstrijd die vanavond,
donderdag 3 mei, gespeeld
wordt tegen dezelfde tegenstander. Bij winst over
totaal twee wedstrijden zal
Oomstee 2 het in de halve
finale vermoedelijk moeten opnemen tegen het
team van Tweewielershop
Haarlem, dat met 11-8 in ieder geval winnend de eerste
wedstrijd afsloot. De halve
finale wordt gespeeld op
zaterdag 12 mei in de locatie
Café Bert. Aanvang 17.00 uur.

Roel van Duijn

De winnende, zelfgebouwde kart

Winnaars ADAC
Masters prijsvraag
Dinsdagmiddag heeft Circuit Park Zandvoort de win-

naars bekend gemaakt van de prijsvraag van vorige
week in de Zandvoortse Courant. Zij krijgen ieder twee
paddock kaarten voor de ADAC Masters van komend
weekend.

Op de vraag:
Welke auto doet niet mee aan de ADAC GT Masters races?
is het enige juiste antwoord:
Antwoord 4: Audi RS6
De winnaars (in willekeurige volgorde) zijn:
Wendy Jacobs,
M. Imholz (Krommenie),
R. van der Sluis,
en W. Borstel.
Zij krijgen hun kaarten van Circuit Park Zandvoort
en worden persoonlijk benaderd.

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 de
Nederlandse Schaakkalender.
De indeling is ook nu weer in
groepen van zes deelnemers
op speelsterkte met een

Met maximaal 60 deelnemers verwacht de organisatie weer een volle zaal.
Deelnemers kunnen zich tot
uiterlijk 15 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, te
voldoen op de speeldag.

adverteerders
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs
Park Zandvoort
Club Nautique
Contactzorg
Dorsman Assurantiën
Dreams & Daytime
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Ineke Smit Uitvaartverzorging
Installatiebedrijf Ton Bakker
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Quinty Fashion
Sea Optiek
Strandtent Helder
Theaterschool Het Nest
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/
Hoge hakken race
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Courant

Actueel

7

Veel jeugd bij
herdenkingen
in Zandvoort

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Gezamenlijke
oefening KNRM en
reddingsbrigades

Cultuur

Sport

15

Jazz seizoen in
De Krocht in
stijl afgesloten

Nieuw tracé naar Natuurbrug Zandpoort
Al jaren bestaat bij zowel de provincie Noord-Holland

Succesvolle
eerste editie
GT Masters

Vismaaltijd wordt
in ere hersteld

als de regiogemeenten de wens om een betere recrea

De bijna beroemde vismaaltijd uit de jaren ’70 van de

en de Zandvoortse kust. Door de plannen voor een

de gasten die deelnemen aan deze openlucht maaltijd

nen (AWD) en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland

ken kabeljauw geserveerd krijgen.

tieve verbinding te maken tussen Haarlemmermeer

vorige eeuw wordt in ere hersteld. Vrijdag 15 juni zullen

natuurbrug tussen de Amsterdamse Waterleidingdui-

een kop goed gevulde vissoep en een flinke moot gebak-

(NPZK) over de Zandvoortselaan, is het mogelijk om

Het evenement dat destijds
bedacht was door wijlen
Theo Hilbers, de toenmalige
VVV-directeur, wordt hier
mee weer nieuw leven inge
blazen.

een fietspad tussen De Oase en de Zandvoortselaan te
realiseren. Zo ontstaat er een fietsroute van het zuiden
van Amsterdam via Haarlemmermeer naar de kust.
Een eerdere variant, ‘de
Buitenrandvariant’, was af
gevallen. Dat tracé was te
schadelijk voor de natuur,
waardoor er geen vergun
ning in het kader van de
Natuurbeschermingswet
werd afgegeven. Een extern
bureau heeft naar haalbare
alternatieven gezocht. Het
voorkomen van de aantas
ting van natuurwaarden
en het wandelgenot zijn
als harde randvoorwaar
den door de Provincie mee
gegeven. Uit het onderzoek
is een nieuwe randvariant
naar voren gekomen, die

De Mannetjes

Fietspad door
de duinen

‘Een prachtig traject
voor een etappe van
de Olympia’s Tour’

aan deze voorwaarden
kennelijk wel voldoet. Om
de natuurschade voor het
bijzondere ‘grijs duin’ hele
maal uit te sluiten, laat de
provincie nog aanvullend
veldonderzoek doen.

Route nieuwe
Randvariant

De nieuwste variant loopt
net als de buitenrandvariant
langs de noordoostelijke rand
van de Waterleidingduinen.
In het ontwerp is een nieuwe
ingang voor fietsers bij uit
spanning De Oase gecreëerd,
zodat fietsers en wandelaars
een gescheiden ingang krij
gen. Het fietstracé loopt
vervolgens via een nieuw
aan te leggen pad door het
bos, om dan aan te sluiten op

Betrokken bij
wielrennen
in de regio.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

Provincie introduceert nieuwe variant voor fietspad door duinen

de bestaande dienstweg. Ter
hoogte van de Stokmansberg
buigt de route rechtsaf
naar een nieuw aan te leg
gen pad voor de aanslui
ting op de natuurbrug aan
de Zandvoortselaan. Vanaf
daar kunnen fietsers hun
route door het NPZK voort
zetten of afslaan richting de
kust. De nieuwe randvariant
wordt voorgelegd aan de
besturen van Amsterdam,
Bloemendaal en Zandvoort.
Naar verwachting is voor de
zomervakantie duidelijk of
alle betrokken besturen in
kunnen stemmen met het
nieuwe traject.

Geen goed alternatief

Woordvoerder Harrie Hobo
van Stichting Natuurbelang
AWD geeft aan dat men
weer terug bij af is, om
dat het tracé veel op het
allereerste plan lijkt. De
klankbordgroep is nog niet
door de Provincie geïnfor
meerd over het nieuwe
tracé en een nieuw aan
te leggen extra pad naar
de dienstweg zal zeker
op bezwaren stuiten. In
een gesprek met de EU
zegt Hobo dat men heeft
aangegeven dat een fiets
pad door de duinen niet
echt een vereiste is. Ook
de gemeente Amsterdam,
eigenaar van het gebied,
heeft nog geen uitspraak
gedaan of er wel of geen
fietspad door de AWD mag
komen.
De klok tikt langzaam ver
der want naar verwachting
zal de bouw in 2012 starten
en moet het project in 2013
helemaal af zijn.

De maaltijd wordt verzorgd
door Kroon Vis en dat staat
garant voor een geweldige
kwaliteit. Echte vissoep, ge
vuld met de beste ingrediën
ten uit de zee, gevolgd door
een moot heerlijke kabel
jauw geserveerd met stok
brood en sausjes, inclusief
een consumptie, voor slechts
€ 12,50 is natuurlijk niet
duur. Hiermee wil de organi
satie iedereen laten genieten

van dit heerlijke zeebanket.
Na de maaltijd kunnen de
visliefhebbers door naar het
gratis meezing evenement
‘Zing in Zandvoort’, dat aan
sluitend op het Kerkplein zal
plaatsvinden.
De kaarten voor de heerlijke
vismaaltijd zijn alleen in de
voorverkoop verkrijgbaar
bij de volgende adressen:
Sheila’s Broodjes (Gasthuis
plein), VVV Zandvoort (Bak
kerstraat), Bruna Balkenende
(Grote Krocht), Café Oomstee
(Zeestraat), Zandvoorts
Museum (Gasth uisplein)
of bij Erwin Hilbers via
famhilbers@casema.nl.

Vismaaltijd op het Gasthuisplein

Gemeentehuis en
Loket Zandvoort
17 en 18 mei gesloten
Gemeente Zandvoort

1

familiebericht

burgerlijke stand

Haar leven was geven.
Verdrietig, maar terugkijkend op een wel
ingevuld leven, geven wij kennis dat
onze moeder, schoonmoeder en grootmoeder op
90-jarige leeftijd van ons is heengegaan

Henriëtte Doesburg

Rotterdam,
29 juni 1921

Zandvoort,
23 april 2012
Jetty van Leeuwen - Sterkeboer
Gerard Sterkeboer

Dirk van Leeuwen
Vera van Leeuwen - Kokorina
		
Victoria
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft zij haar lichaam ter beschikking gesteld
aan de wetenschap.
Correspondentieadres:
D. van Leeuwen
Julianaweg 20
2042 NZ Zandvoort

24 maart - 6 april 2012
Geboren:

Sophie, dochter van: Hogeslag, Lester Alexander en: de
Koning, Nancy.
Donavan Jaydon, zoon van: Van Bommel, Joris en: Molenaar,
Linda.
Tobias, zoon van: van der Meij, Bas en: de Hamer, Kirsten.

Ondertrouwd:

Maas, Guido Leopold Paul en: Bos, Adriana.

Gehuwd:

Bruggeman, Lambertus Johan Maria en: van Beek, Eva Vanessa.

Overleden:

Kuit, Willy, oud 77 jaar.
Heierman geb. Kloosdijk, Gonda, oud 59 jaar.
van der Vosse, Catharina Hubertina, oud 87 jaar.
Veldwijk, Hendrikus, oud 81 jaar.
El Yahyaoui, Saïd, oud 32 jaar.
Otten, Johan Peter, oud 88 jaar.
Berghuijs, Richard, oud 61 jaar.
Brand geb. Schipper, Rikje, oud 86 jaar.
Kroese, Jan, oud 93 jaar.
van der Meer geb. van Ekeren, Cornelia Gerarda, oud 87 jaar.

waterstanden
zondag 13 mei moederdag
verras je moerder met een
lunch of diner bij Club Nautique!

19 mei

BEACHPARTY
30+ Spring Edition

Alex cruz & Lucha
mei
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J. Seeleman uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur dhr. P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastores D. Duijves, C. van Polvliet
Evangelische Gemeente "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl
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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

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Hollandse garnalen cocktail
met rivierkreeftjes
of
Vitello met gerookte zalmmousse
❖
Lamshaasjes met honingtijmsaus
of
Kabeljauwfilet met salsa
❖
Frambozen parfait
MOEDERDAG HIGH TEA € 19,50
Zondag 13 mei 2012
om 13:00 uur
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

12 Hoge Hakken Race - Kerkstraat, aanvang 15.00 uur
13 Kunst- en boekenmarkt - Raadhuisplein,

Opvallend veel jeugd bij herdenkingen
De plechtigheden op 4 mei bij het Joods monument, in de
Protestantse kerk en bij het monument Van Lennepweg/

Linnaeusstraat zijn, ondanks het koude weer, goed bezocht. Bij de diverse kransleggingen waren dit jaar opvallend veel jeugdige belangstellenden.

11.00-17.00 uur

11 Dansavond - Danscentrum Rob Dolderman in De Krocht,
aanvang 20.00 uur

13 Muziekpaviljoen - Hot Club de Frank, 13.00-16.00 uur
13 Zandvoort Alive - Bruxelles aan zee en Mango’s,
16.00-23.30 uur

12+13 Theaterschool Het Nest - Kindervoorstellingen ‘Hotel het Bos’ en ‘Koekjes voor de burgemeester’.
Circus Zandvoort, beide dagen: 13.30 en 17.00 uur

14 Olympia’s Tour - Proloog door Zandvoort
15 Olympia’s Tour - Start van de 1 rit Zandvoort-Noordwijk
19 Beachparty 30+ - Club Nautique, 19.00-00.00 uur
e

Actie vanaf

donderdag 10 mei
t/m zondag 13 mei
 Vezel wit, je eet wit maar bevat
de ingrediënten van bruin brood € 2,50
 Vers gebakken krentenbollen 5 stuks € 1,95
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Veel jongeren waren bij de herdenkingen aanwezig

Steeds meer ouders die ge
boren zijn na de Tweede
Wereldoorlog, worden zich
blijkbaar steeds meer bewust
dat vrijheid geen gemeen
goed is en dat die boodschap
doorgegeven moet worden
aan hun kinderen.
Zowel ’s ochtends bij het
Joods monument (dr. Mez
gerstraat/Jac. van Heems
kerckstraat) als ’s avonds in
de Protestantse kerk hield
burgemeester Niek Meijer
zijn toehoorders voor dat

vrijheid bij volle bewustzijn
moet worden gevierd: “We
moeten leven in volle vrij
heid, niet in lege vrijheid.
Die boodschap moet door
gegeven worden.” Het bur
gemeestersechtpaar legde
bij het Joods monument, na
een gebed van rabbijn Spiero
en een toespraak van de heer
Rosenbaum, de voorzitter
van de Joodse gemeenschap,
namens de gemeente de eer
ste krans waarna de andere
hoogwaardigheidsbekleders
hetzelfde deden. Ruth Hagen

voor de kleinste Zandvoortertjes was georganiseerd, heeft

veel belangstelling gekregen. 60 kinderen, vergezeld door

ouders dan wel opa en oma’s en grotere broers of zusjes
hebben deelgenomen.

15 mei Inloopavond

Louis Davidscarré
In het hart van Zandvoort wordt het Louis Davidscarré
gerealiseerd. Het is een plek waar een verscheidenheid
aan functies en activiteiten samenkomt. Wonen,
scholen, een bibliotheek en diverse sociaal-culturele
functies en op woensdag de wekelijkse markt.

U kunt terecht voor vragen en informatie over wegwerkzaamheden nabij het Louis Davidscarré, bouw
activiteiten en overige actuele zaken over het project.
U bent van harte welkom!

’s Avonds in een niet al te
volle kerk was het opnieuw
de burgemeester die zijn
toehoorders zijn boodschap
voorhield. Vervolgens waren
er schoolkinderen die iets
voorlazen en declameerde
m evrouw T. Stokman een
gedicht. De plechtigheid
werd opgeluisterd door een
koor bestaande uit leden
van de beide Zandvoortse
kerkkoren en afgesloten
met het Wilhelmus, waarna
de Stille Tocht naar de Van
Lennepweg werd gevormd.
Daar werd twee minuten
stilte gehouden en wer
den opnieuw kransen en
bloemstukken gelegd. Ook
hier werd het Wilhelmus
door alle aanwezigen uit
volle borst meegezongen
en declameerde T. Stokman
een gedicht. Een defilé van
belangstellenden trok als
laatste eerbetoon langs het
monument.

Bevrijdingsdag traditioneel goed verlopen

De vossenjacht die ter gelegenheid van Bevrijdingsdag

Dinsdag 15 mei 2012 van 19:30 tot 21:00 uur
organiseert de gemeente Zandvoort in de Blauwe
Tram, Louis Davidscarré 1 (1e etage, grote zaal),
een inloopavond over het project Louis Davidscarré.

declameerde enkele delen
uit een boek van herinnerin
gen van Joodse kinderen uit
die verschrikkelijke tijd, die
Tweede Wereldoorlog wordt
genoemd.

De dieren die deelnamen aan de vossenjacht

Al vroeg gingen de kinderen
op zoek naar de dierenfi
guren die het centrum van
Zandvoort liepen. De kinde
ren moesten van de figuren
een letter krijgen om de ‘puz
zel’ op te lossen en uiteraard
lukte dat iedereen. Leden en

hun kinderen van het comité
hadden zich verkleed als oli
fant, biggetje, stier of Scooby
doo en werden direct herkend.
Met na afloop nog een lekker
ijsje van snackbar Het Plein
kon de dag, mede door het
mooie weer, niet meer stuk.

Gezellige bingo
voor senioren

Traditiegetrouw werd in
de middag een senioren
bingo georganiseerd in
De Krocht. Vele ouderen
waardeerden weer het
pianospel van gastpianist
Hein Schrama, die al voor
het 12e jaar achtereen van
de partij was. Bingoleider
Harry Lemmens heeft
met zijn ploeg van rond
40 vrijwilligers, jaar in,
jaar uit veel succes met
de bingo voor senioren op
Bevrijdingsdag. Met zo’n
10 bezoekers minder dan
vorig jaar konden zelfs
drie bingoronden worden
georganiseerd, zodat ie
dereen naar huis ging met
maar liefst drie uitgekozen
prijzen. Ook burgemeester
Niek Meijer en echtgenote
waren even present en ge
noten zichtbaar van de ge
zellige sfeer.

column

Afscheid van
een periode
“Soms moet je afscheid nemen
van personen, dingen of hobby's.
Het is geen drama maar ik heb
ook afscheid genomen”, dat
schreef ik in mijn column op
15 maart jongstleden. Niet te
weten, dat het begin van deze
woorden zo spoedig waar zou
den worden. Dit wordt namelijk
mijn laatste column. Jammer? Ja,
voor mij wel. Het was niet mijn
eigen keus. Voor sommige lezers
wel jammer omdat ze mijn ge
babbel zullen moeten missen.
En hoera voor diegenen die den
ken: “He, he, eindelijk stopt ze
er eens mee!” Ach, ik las alweer
drie weken geleden in de krant,
dat ook bij 'Hart van Nederland'
drie omroepsters verdwijnen.
Milika Peterzon, Cilly Dartell en
Maureen du Toit moeten ook weg
bij RTL 4. Drie ouwe getrouwen
die het veld moeten ruimen voor
iemand anders.
In ieder geval wordt het wel
rustiger. Nooit meer midden in
de nacht wakker worden om
steekwoorden voor een column
op te schrijven. Ook geen extra
stukjes schrijven voor je met
vakantie gaat en van tevoren
bedenken welk item je vier we
ken later kunt gebruiken. Vooral
met feestdagen in het verschiet
moest je echt wel even op de ka
lender kijken. Pasen, Pinksteren,
Moederdag, noem maar op. En
ook nooit meer piekeren als je
écht geen onderwerp kunt be
denken. Ik heb ooit eens een co
lumn geschreven dat ik niks wist
om over te schrijven; het werd
één van mijn leukste columns.
Zo zie je maar.
Jullie zullen de Spanje verhalen
moeten missen. En ook de we
tenswaardigheden van huisje,
boompje, beestje (vogeltjes).
Schrijven zal ik echter altijd blijven
doen. Vanaf mijn 15e jaar deed ik al
iets met gedichtjes. Voor peuters
en kinderen, later kwamen diverse
kranten aan bod. Columns schrij
ven heb ik 10 jaar gedaan.
De tijd vliegt. Dat merk je,
als je kinderen groter wor
den. Jazz en toneel blijf ik
nog wel schrijven. Het gaat
jullie goed. Hasta luego: tot
ziens!

Lienke Brugman

Evenementenagenda
mei ✿ me
✿
i
e
m
i ✿
✿
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De Haven van Zandvoort
zoekt per direct:

Moederdagmenu

Chef Kok

Bel voor info:
Chris Steensma, tel. 06-2516 2696

Tartaar van zeebaars met smeuïge kingcrab,
rettich, lamsoren en champagnedressing

www.dehavenvanzandvoort.nl

Runderribeye van de bbq, pompoen
chutney, spitskool, aardappel confi en
zalf van eendenlever
Nougat glace, gedroogd tropisch fruit,
gemarineerde ananas en siroop van
citroenthijm

Het bestuur van
Stichting Sporthal Zandvoort zoekt:

Part-time zaalbeheerder
1 á 1 1/2 dag/avond per week.
Op jaarbasis 250 á 300 uur
+ evt. ziekte vervanging.

3 gangen € 33,50

uit te breiden tot 5 gangen
Reserveren: 023 57 366 80
Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

EVI898-124.indd 1

Informatie:
Cock Zwemmer, Korverhal Zandvoort
Tel: 06-53186953

07-05-12 13:58

Tel. 023-5717580

In verband met de release van de
langverwachtte game Diablo 3
organiseren wij een nachtverkoop
in de nacht van 14 op 15 mei.
Vanaf 00:00 uur t/m 01:00 zullen
wij geopend zijn!
Reserveer nu en ontvang bij aankoop
van de gewone versie 5% korting!

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

Personeel gezocht voor de bediening,
keuken en bedjes
Bij ONS paviljoen 11 Zandvoort
contract op oproepbasis
E-mail: zandvoort11@live.nl

Kerkstraat 8, Zandvoort.

ter waarde van € 29,-

Moederdag @ Beachclub Take Five

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Comédienne Jennifer Evenhuis (Bonkers)
treedt op tijdens het heerlijke 3 gangen diner

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Reserveren gewenst.

www.autobedrijfzandvoort.nl

Tel. 023-5716119 - www.beachclubtakefive.nl

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

HAPPEN MET GRAPPEN!!!

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Midpoint Café geopend !!!
Taste from Istanbul
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn gespecialiseerd in Turkse lekkernijen...
Midpoint Café menu:

Kumpir (gepofte aardappel,kaas en echte boter met diverse
verse salades)
Waffle (speciale waffle deeg 4 soorten chocolade ananas kiwi
aardbei banaan en diverse nootjes)

Akçaabat köfte (speciaal gemarineerde köfte)
Döner (kalf-kalkoen)
Turkse pizza
Salades (9 soorten dagverse wereld salades)
Fruitsalades (ananas, meloen, mango, fruit/yoghurt en

gemixte salades)

Soep (linzensoep)

Openingstijden: Maandag t/m donderdag en
zondag 12:00-00:00 uur
		Vrijdag en zaterdag 12:00-03:00 uur

Wij bezorgen ook.
Adres: Zeestraat 32a, 2042 LC Zandvoort
Voor bestelling telefoon: 023 879 50 52
Website: www.midpointcafe.nl
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Voor Moederdag:
Een heerlijk
Moederdag slagroomtaartje
met verse aardbeien voor € 10,95
Wij hebben leuke en lieve
Moederdag presentjes gevuld met
heerlijke Leonidas bonbons
of diverse soorten chocolade
Wij wensen alle moeders van Zandvoort
een gezellige Moederdag toe
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Mama, asperges en seafood!

Speciaal voor Moederdag 13 mei aanstaande
serveert Strandtent Helder een Moederdag
verwenmenu voor mama en de hele familie.
Het menu zal al vanaf 15:00 uur geserveerd
kunnen worden, reserveren wordt aangeraden!
Schaal- en schelpdieren bouillabaisse
met mousse van asperge, saffraan en kervel.
*****
Hollandse asperges en kriel in peterselieboter
met huisgerookte zalm, zeekraal en garnaaltjes.
*****
Passiefruit en blanke chocolade parfait
met “royal jelly” van aardbei, munt en prosecco.

€ 24,50 per persoon.
Voor de mama’s een glas MVSA cava van het huis!
Menu des enfants ( tot 14 jaar ): € 12,50
HELDER - Café, Restaurant, terras (vlakbij het Casino)
Boulevard Paulus Loot 5a, 2042 AD Zandvoort
Tel:023-5738220 • www.strandtenthelder.nl
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pia's Tour 2012 in Zandvoort. Komende maandag, 14 mei, vindt de proloog plaats, gevolgd

Met oog en oor
de badplaats door

nationale wielerwedstrijd met talentvolle wielrenners vindt plaats van 14 tot en met 19

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

Olympia’s Tour start in Zandvoort
Al een aantal weken heeft de Zandvoortse Courant u bijgepraat over de start van Olymop 15 mei door de start van de eerste etappe van Royal Smilde Olympia’s Tour. Deze intermei en wordt dit jaar voor de zestigste keer gehouden.

Elektrische voertuigen

Start Dikkebandenrace van 7 juli 2008

Het college van B&W is blij
dat Zandvoort is opgenomen
in het parcours van de oudste
wielerronde van Nederland.
Inwoners van Zandvoort en
de bezoekers kunnen echter
wel hinder ondervinden van
dit evenement. Op 14 mei is
het gebied Burg. Engelberts
straat, Burg. Van Alphen
straat, Van Speijkstraat,
Zees traat, Haltes traat en
Prinsenhofstraat niet bereik
baar voor motorvoertuigen
en alleen voor voetgangers
zeer beperkt bereikbaar.
Het gebied Badhuisplein,
De Favaugeplein en Burg.
Engelbertsstraat is dinsdag
15 mei grotendeels in ge
bruik voor Olympia’s Tour
en is van 09.00 tot 12.15 uur
voor doorgaand gemotori
seerd verkeer en voetgan
gers beperkt bereikbaar.
Zandvoort blijft bereikbaar
via de Zandvoortselaan en
is beperkt bereikbaar via de

Burg. Van Alphenstraat (al
leen de oostelijke rijbaan is
beschikbaar). Bewoners en
ondernemers die in het ge
bied wonen of werken zijn
ondertussen per brief geïn
formeerd.

om in Noordwijk te finishen.
Olympia's Tour is voor de
promotie van Zandvoort
van grote waarde. Zo beste
den De Telegraaf en RTL 7
dagelijks aandacht aan het
verloop van de koers.

Proloog en start
1e etappe

Leuke activiteiten

De proloog, een individuele
tijdrit van 3,6 km door het
centrum van Zandvoort, start
14 mei om 16.00 ter hoogte
van het beeld van Sissi op de
Boulevard de Favauge. De fi
nish is op het Badhuisplein.
De laatste van de 160 ren
ners komt naar verwachting
rond 18.45 uur over de finish.
Dinsdag 15 mei is de start
van de eerste etappe om
11.50 uur op het Badhuisplein
ter hoogte van het Holland
Casino. Na een naturalisa
tieronde van bijna 5 km door
Zandvoort vertrekt de kara
vaan richting Bloemendaal,

In het weekend van 12 en 13
mei en tijdens de dag van
de proloog zijn er veel leuke
activiteiten in Zandvoort,
zoals een spinning event en
diverse muziekoptredens.
Zondagavond 13 mei wordt
er om 22.00 uur ter ere van
het evenement vuurwerk
afgestoken bij de Rotonde
op het Badhuisplein en op
maandag is er vanaf 18.45
uur een zogenaamde ‘dik
kebandenrace’, die voor het
laatst op 20 juli 2008 in
Zandvoort is verreden. Een
overzicht van alle activiteiten
vindt u op www.olympias
tourzandvoort.nl.

ZANDVOORT SCHOON!? loopt in de papieren…
Vanaf 1 april dit jaar wordt kritisch gekeken bij het ophalen van grof huishoudelijk
afval. Dat was dringend nodig, want er blijkt heel veel afval te worden aangeboden
dat onterecht in de dure afvaloven verdwijnt. Het is goed om vast te stellen dat steeds
meer inwoners zich daarvan bewust worden.
Een klein probleem lijkt nog oud papier en karton, dat ondanks alles
nog te vaak bij het grof huisvuil wordt neergezet. Dat is helemaal
niet nodig; papier en karton verbranden kost 100 euro per ton, terwijl apart inzamelen juist geld oplevert!
De vuilnisman neemt het dus terecht niet meer mee. Wat dan?
Het mag gewoon in een van de vele oud-papierbakken in het dorp,
Gemeente Zandvoort of -als het te groot of te veel is- in de grote kartonbak bij de remise,
Kamerlingh Onnesstraat 20.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

Op zaterdag 12 mei wordt
een ‘Opstapdag elektrische
voertuigen’ georganiseerd
in Zandvoort. Diverse elek
trische scooters en fietsen,
met vaste en uitneembare
accu’s, en tal van andere
voertuigen staan deze dag
klaar om te worden uitge
probeerd. Elektrische ver
voersmiddelen zijn leuk
om op te rijden, beter voor
het milieu, en goedkoper
voor de portemonnee. Let
wel, voor het maken van
een proefrit is een geldig
bromcertificaat of rijbe
wijs een vereiste. Deze
dag wordt georganiseerd
door E-motive en vindt van
10.00 tot 16.00 uur plaats
bij kringloopwinkel Het
Pakhuis, Noorderduinweg
48 (voormalige Corodex) in
Zandvoort Noord.

Toppers

Na de herdenkingsdienst
in de kerk op 4 mei werd
de stille tocht opgesteld. Er
stonden 2 jongens te kijken,
ze vroegen zich af wat het
allemaal betekende. Hun
verbazing werd nog groter
toen ik uitlegde dat al deze
mensen naar Zandvoort
Noord zouden lopen om
daar bij het gedenkmo
nument iedereen te eren.
"Gaan ze dat hele pokken
end lopen?", vroegen ze.
De ene was 11 jaar en zei:
"Eigenlijk moeten we om
20.00 uur thuis zijn maar

ik ga bellen." Bij het gedenk
monument zag ik ze opeens
op de 1ste rij van de klapstoe
len zitten! Ik ging naar ze toe
en klopte op hun schouders:
"geweldig dat jullie toch ge
komen zijn." Waarop de 11
jarige meldde: "We mochten
mee lopen.” Misschien zie ik
ze volgend jaar weer.

Hulp gevraagd

De Zandvoortse Karin
Hofstra vindt dat er meer
bekendheid moet komen
over de ziekte Multiple
Sclerose (kortweg MS). Het
is een chronische of terug
kerende aandoening van het
centrale zenuwstelsel. Deze
ziekte openbaart zich niet
alleen bij volwassenen tus
sen het 20e en 40e levens
jaar maar ook bij kinderen
en ouderen. Er is nog veel
onduidelijkheid over MS en
de behandeling is meestal
gericht op het bestrijden
van de symptomen, ge
nezing is (nog) niet mo
gelijk. Sinds kort heeft
Karin ook MS en zij wil
een actie organiseren
met als doel geld inza
melen voor nog meer
onderzoek. Daarom is
zij o.a. op zoek naar ie
mand die een website
wil maken, lotgenoten
in Zandvoort als onder
steuning en hulp van
bekende Nederlanders
die haar wegwijs kunnen
maken in de mediawereld.
Kortom kunt u haar helpen?
Ze is te bereiken per mail
khofstra1@gmail.com of
telefoon 06-44720050. Op
donderdag 9 mei worden
er TV opnames van Karin
gemaakt door Hart van
Nederland over het onder
werp MS.

Taizéviering

In verband met Doden
herdenking is de Taizéviering
een week verschoven, naar
vrijdagavond 11 mei. Het

thema is ‘Mens, durf te le
ven’. Wie de liederen van
tevoren wil oefenen, zing
gerust mee vanaf 19.00
uur. De viering begint om
19.30 uur, iedereen is wel
kom in de Agathakerk. Jan
Peter Versteege heeft nog
een verzoekje: wie kent
een pianist op wie af en
toe een beroep kan wor
den gedaan? Meld het hem
per mail: versteege45@
zonnet.nl.

Toon Hermans groep

Op de tweede vrijdag van
de maand organiseert OOK
Zandvoort voor (ex) kanker
patiënten en lotgenoten
een ochtend in Pluspunt,
Flemingstraat 55. Er wor
den ervaringen uitgewis
seld over alles rond deze
ingrijpende ziekte. Een on
cologie verpleegkundige
is aanwezig om de groep
te begeleiden. Het thema
is deze keer ‘mindfulness’.
Deelname en de koffie of
thee zijn gratis.

Trots!

Zo trots als een pauw. Dat
is de Zandvoortse onder
neemster Laura Bluijs.
Want tussen alle grote,
landelijke advertentiecam
pagnes in de vele abri’s die
Zandvoort telt, hangt deze
en volgende week ook
een campagne van haar
bedrijf, De Salon. Ze heeft
een unieke deal kunnen
sluiten met CBS Outdoor,
de exploitant van de abri’s.
Wie meer wil weten over
de aanbieding surft naar
www.desalonzandvoort.nl.
5
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Gratis bospad rijker

Uitvoeringen theaterschool

In de achtertuin van A.G. Bodaan is in een bosrijk gedeelte

Theaterschool Het Nest is nog niet zolang in Zandvoort ge-

uit Vijfhuizen kreeg van de familie van mevrouw De Leeuw

dus van onze plaatsgenoot Zacharia met zijn compagnon.

een verhard schelpenpad aangelegd. Aannemer De Wilde
de opdracht om dwars door het bosgedeelte een goed begaanbaar wandelpad aan te leggen.

Bodaan krijgt bospad cadeau

Het pad is een schenking van
familie De Leeuw aan A.G.
Bodaan. Deze gulle gift is uit
naam van hun moeder, die
haar laatste jaren heeft door
gebracht op de Duindoorn
in de Bodaan en altijd een
begaanbaar pad miste om
even door het bos te kunnen
lopen. En dat, terwijl haar
arts haar nog zo adviseerde
om lekker te gaan wandelen.
Haar kinderen, een zoon en
twee dochters, verrichtten

zondag de officiële ope
ning van het bospad door
de naam te onthullen: ‘’t
Leeuwenpaadje’. Tijdens de
wandeling over het nieuwe
bospad die volgde, was ie
dereen het erover eens dat
dit pad zelfs met rolstoel of
rollator perfect te volgen
was. Uiteraard was het op
de bankjes onderweg prima
uitblazen. Na afloop werden
alle gasten en bewoners op
het terras getrakteerd op
koffie met gebak.

vestigd maar kent nu al een wachtlijst. Een schot in de roos
Het is de bedoeling dat er jaarlijks een uitvoering wordt

ingestudeerd en dat gaat het komende weekend voor het
eerst zijn beslag krijgen in het Circustheater Zandvoort.
Het Nest produceert ko
mende zaterdag en zondag,
12 en 13 mei, voor het eerst
de jaarlijkse uitvoering. De
diverse klassen zijn geschei
den in jeugd en volwassenen
en komen allemaal aan bod.
De jeugd speelt op beide da
gen twee voorstellingen, om
13.30 en 17.00 uur: ‘Koekjes
voor de burgemeester’ en
‘Hotel het Bos’. Regie, teksten
en muziek zijn allemaal een
productie van de theater
school.

De volwassenen spelen op
zaterdag en zondag om 20.15
uur de eenakter ‘Herman’, ge
schreven door Marc van Elzen,
en ‘Ontmaskerd’, een compi
latie van eigen werk met een
aantal onderwerpen die ons
vandaag de dag niet vreemd
zijn. Soms kritisch, soms her
kenbaar maar steeds met een
vette knipoog.
Kaarten à € 7,50 per persoon
zijn te verkrijgen via www.
het-nest.nl.

Gezamenlijke oefening
Afgelopen zondag hielden de KNRM en de reddingsbrigades van Zandvoort en Bloemendaal een grote gezamenlijke oefening. Ter voorbereiding op het aankomende zo-

merseizoen werden er 9 boten, 5 strandvoertuigen en een
grote groep vrijwilligers ingezet.

Hoge Hakken race
gaat op herhaling
De Hoge Hakken race van vorig jaar krijgt een vervolg. Het

evenement is dermate goed in de smaak gevallen bij het

Kerkstraat Comité, dat komende zaterdag opnieuw een
Hoge Hakken race van start zal gaan.

Eerste editie was een succes

De vraag is natuurlijk: Wie
durft? Wie kan er het snelst
de Kerkstraat afrennen op
hakken met een minimale
lengte van 7 cm? De mannen
en de vrouwen worden dit
jaar opgesplitst in twee ca
tegorieën. De gelukkige win
nares en winnaar ontvangen
beide een tegoedbon van
€ 300 die vrij te besteden is
bij de deelnemende winkels

en horecagelegenheden in
de Kerkstraat. Tevens zullen
er deze dag leuke attenties
te ontvangen zijn in de vorm
van waardebonnen en diver
se aanbiedingen. Inschrijven
voor de race kan tot zater
dag 12 mei 14.00 uur bij de
volgende winkels, allemaal
gelegen in de Kerkstraat:
Bibi for Shoes, Banana Moon,
38 Avenue en Beachim.

Beach Hotel op de schop

Taart voor groep 8

Het Beach Hotel Zandvoort aan het Badhuisplein ondergaat

Groep 8 van de Nicolaasschool is dinsdagmiddag ver-

binnenkort een metamorfose. De nieuwe eigenaar van het

vicevoorzitter van het 4 mei comité, mocht namens de

nen om het hotel in oude luister te laten terugkeren.

pand, Astoria Vastgoed uit Amsterdam, heeft grootse plan-

rast met een knots van een taart. Minke van der Meulen,
gemeente Zandvoort de taart aanbieden.

Groep 8 was blij met de taart

Zij werden bedankt naar
aanleiding van de medewer
king die deze groep verleen
de gedurende de herdenkin
gen op 4 mei jongstleden.
Niet alleen heeft groep 8
van de Nicolaasschool het
monument aan de Van

Lennepweg geadopteerd,
volgens Minke van der
Meulen al bijna 34 jaar, ook
hebben zij diverse gedich
ten gedeclameerd tijdens
de officiële herdenkingen.
Waarvoor de dank van de
gemeente.

Evaluatie na de gezamenlijke oefening

Nadat om 12.00 uur de mel
ding was gemaakt, werd
de Annie Poulisse om 12.17
uur gelanceerd om zich
naar de bewuste locatie te
begeven: voor de kust van
Bloemendaal. Kort daarvoor
was ook de Fint gelanceerd,
een extra 'oefen RIB' (een
rubberboot) waarover sta
tion Zandvoort op dat mo
ment de beschikking had.
De coördinatie aan wal werd
vanuit het gebouw van de
Bloemendaalse reddingsbri
gade gedaan en op het wa
ter had de Annie Poulisse de
leiding. Bij het maken van de
zoekslagen op het water gaf
de Annie Poulisse de koers en
snelheid aan en dirigeerde

het geheel wanneer er ge
draaid moest worden. Ook
de leden aan de wal kregen
ondertussen wat oefenin
gen voorgeschoteld die rea
listisch in scene waren gezet.
Na enig zoeken werd de
dummy waargenomen, aan
boord gehaald en als slacht
offer naar het strand ge
bracht waar het werd over
gedragen aan de walploeg.
Inmiddels was er aan de kant
al een helikopterlandings
plaats afgezet. Na het sein
‘einde oefening’ nam de or
ganisatie de tijd voor een de
briefing, waarbij alle partijen
het erover eens waren dat dit
voor herhaling vatbaar is.

De eerste tekenen dat er wer
kelijk iets gaat gebeuren, was
het leeghalen van het hele
gebouw afgelopen week.
Alle inboedel werd als oud
vuil naar buiten gegooid en
door een gespecialiseerd be

drijf afgevoerd; van bedden
en kasten tot vloerbedekking
en andere spullen. Zodra de
plannen van de nieuwe ei
genaar concreter zijn, zal De
Zandvoortse Courant daar
over uitgebreid berichten.

Oproep Voedselbank
De voedselbank zoekt extra vrijwilligers die eenmalig
op zaterdag 19 mei in de Vomar flyers uit willen delen. Er
zijn veel afmeldingen van de vaste medewerkers, vandaar
deze oproep.

Door uw medewerking kan
de inzamelingsactie van de
voedselbank doorgaan want
er is helaas meer vraag ter
wijl het aanbod van de be
drijven afneemt. De tijden

om actief mee te helpen zijn:
12.00-14.00 uur, 14.00-16.00
uur of 16.00-18.00 uur. U
kunt contact opnemen met
Paul Sweerts, tel. 5712863,
voor meer informatie.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Hele maand mei voor Pashouders:

Aspergeschotel met beenham
en Hollandaise saus
500 gram € 6,25
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Borrelkaas van het huis
vol belegen, mag ook op brood.
Nu 500 gram voor maar € 4,95

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie oud Hollands
zilver tin binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

for shoes

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

2012

Bij aankoop van een
ZONNEBRIL voor MOEDER
krijgt u er een heerlijke
MOEDERDAG-TAART bij kado!!!!
Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!!!!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Muchacho Malo
board shorts
voor de jongens
zijn weer binnen!
10% korting op vertoon van de ZandvoortPas

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Tel. 023 571 44 10

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Remy Draaijer - 06-54323689

Aanbieding voor de maand mei:
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

korting

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Op vertoon van

5%

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Ba kkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:
Orangerie | Beauty | Zandvoort

InBalans Massage voor 2 personen
Ontspannende rug-, nek- en schoudermassage ca 30 min. p.p.
Eerst een reinigende scrubcrème, daarna volgt een intense massage.

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

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

10% korting op al het parket!
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

InBalans massage duur voor 2 ca 60 min. € 58

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Mei Special: InBalans Massage voor 2 van € 58 voor € 29

1 p.p. en niet i.c.m. met andere aanbiedingen

Behandeling volgens afspraak: 023-888 5157 / 06-1402 9888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

www.orangeriezandvoort.nl
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Slagerij Horneman - Grote Krocht

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

Medina Woninginrichters

ZANDVOORT PAS

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

Medina woninginrichters - Haltestraat
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
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Ongekende jazzklanken
van Dávid Lúkacs

C U L T U UR

Zondag 6 mei was alweer het laatste optreden van het

winterseizoen Jazz in De Krocht. De nog jonge Dávid Lúkacs

bracht met zijn klarinetklanken het publiek in vervoering.
Maar niet alleen op de klarinet, ook zijn saxofoonspel was

Nieuws vanuit de Kunsthoek
Hebt u de tentoonstelling ‘Cobra in Zandvoort’ in 2009
in het Zandvoorts Museum gemist? Dan is er nog een

herkansing om de kunst van Paul(us) Haanschoten te

bezichtigen. Tot eind juni hangt zijn werk bij de
ABN/Amro aan de Grote Krocht.

ver, heel ver boven gemiddeld.

Dávid Lúkacs

door Lienke Brugman

Een flink aantal jazz liefheb
bers had zich op deze grijze,
winderige zondagmiddag
verzameld in theater De
Krocht. Het optreden van
Dávid Lúkacs was voor velen
een verrassing; deze veelzij
dige artiest bespeelde zowel
de saxofoon als de klarinet.
Na een intro van het bekende
trio Johan Clement, met op
drums dit keer Eric Kooger,
volgden eerst twee saxo
foonoptredens. 'Stomping

at the savoy' en 'Just one
of those things'. Heerlijke
jazzklanken die iedereen in
vervoering brachten. Hierna
werd, tot groot plezier van
velen, de klarinet opgepakt.
Benny Goodman zelf her
leefde bij deze vrolijke, jazzy
tonen. Ongekende klasse
van Lúkacs bij de nummers
'Airmail special' en 'Stardust'.
Vervolgens werd de saxo
foon weer opgepakt voor een
heerlijke Bossanova.

Schilderij van Paul Haanstra

De pauze kwam weer veel
te snel maar na een verfris
send drankje haalde Lúkacs,
op veler verzoek, de klarinet
wat vaker tevoorschijn. Na
'Clarinet Marmalade', het
bekende 'Memories of you'
en 'After you've gone' werd
het concert afgesloten. Deze
klarinettist heeft niet voor
niets de ‘Kobe Jazz Award’
gewonnen, dat is volkomen
duidelijk! Met zo een heerlijk
optreden, een dolenthousi
ast publiek en na afloop een
hapje aangeboden door uit
bater Theo Smit, is er reden
des te meer om in september
zeker weer terug te komen.

Paul Haanschoten werd in
1925 in Amsterdam gebo
ren. Ondanks dat hij een jaar
aan de Rijksnormaalschool
heeft gestudeerd, was
Haanschoten voornamelijk
een autodidact. In 1952 ver
huiste hij naar Zandvoort. Hij
schilderde hoofdzakelijk op
papier en werd daarbij geïn
spireerd door de kunstenaars
van de Cobrabeweging. Dit is
duidelijk in zijn werk terug
te zien. Na het overlijden van
Haanschoten in 2005 vond
verzamelaar Wilgerd Smeenk
bij het grofvuil kunstwer
ken van Haanschoten. Hij
besloot om er meer bekend

High tea en open dagen
bij Corbani

heid aan te geven, wat resul
teerde in deze expositie bij
de ABN/Amro in Zandvoort,
in de etalage en binnen in
het bankkantoor. Voor meer
informatie gaat u naar www.
paulushaanschoten.nl

Tentoonstelling bij
Coenraad Art Gallery

De hele maand mei kunt
u nog even langs gaan bij
Coenraad. Daar is de suc
cesvolle tentoonstelling van
kunstenaar Maatje Winters
uit Eindhoven met zeer bij
zondere kunstobjecten te
bezichtigen. De verkoop was
zo succesvol dat er nieuwe

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
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kunst is toegevoegd om de
lege plekken in de tentoon
stellingsruimte mee aan
te vullen. Winters is beslist
veelzijdig te noemen, ze
verwerkt allerlei materia
len in haar schilderijen en
objecten en haar kunst is
vrolijk en bont van kleur.
De tentoonstelling aan de
Noorderstraat 1 is tot 31 mei
geopend op donderdag t/m
zondag van 14.00 tot 18.00
uur. Meer informatie is te
vinden op www.coenraadart-gallery.nl
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Bent u op zoek naar een
schilderij of sculptuur in
uw huis? Dan zijn de open
dagen van kunstenares
Donna Corbani op 12 en 13
mei beslist een aanrader.
Want met een Corbani aan
de muur wordt zelfs de
koudste voorjaarsdag weer

warm. En zoals Corbani zelf
zegt: “Mijn benadering van
kunst en het leven zijn ge
lijk. Ik haal het meeste uit
iedere dag (iedere lijn) en
elke ervaring (elke kleur).
Ik toon liefde en geluk via
mijn lach en verf. Mijn visie
op de wereld is geïnspireerd
door mooie momenten en
gratie, een visie die ik wil
delen met de toeschou
wer.” Nieuw zijn haar mo
zaïek sculpturen die net zo
kleurrijk zijn als haar schil
derijen. Liefhebbers kunnen
nu ook diverse schilderwork
shops volgen in haar atelier,
bijvoorbeeld op 11 mei. U
kunt zich inschrijven door
te mailen naar workshop@
corbani.com. Neem vrijblij
vend een kijkje bij ‘Art House
& Sculpture Garden’ aan de
van Speijkstraat 104. Tussen
11.00 en 17.30 is er vrij entree
en maakt u kans om een
kunstwerkje te winnen.

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

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 F1

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.

Glasschade

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

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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Tuincentrum

Hangpotten
Zomerplanten (gestekte soorten)
Kruiden
Potgrond
Balkonbakken en
Bestrijdingsmiddelen

Op onze poet gratis parkeren!

Het Pakhuis
de 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
.........................................................
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
........................................................

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Te huur:
woonruimte.
Beneden etage De Schelp 89.
Tel. 06-53389170
........................................................

APK

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

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

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

A

N

D

Te koop: racefiets
merk MBK, frame 65cm,
super mirage,
12 versnellingen.
Opknappertje. Prijs € 75,
tel. 06-44482669
.........................................................
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)
........................................................
Vakkundige reparatie van:
Klokken Uurwerken
en Horloges!
Nu ook weer in Zandvoort
met 35 jaar ervaring in
reparaties van uurwerken
en elektronica.
Halen en brengen in de regio.
Bel voor informatie:
5730709.

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.

O

R

R

E

L

Nagelstyliste worden??
De opleiding tot nagel
styliste begint met de gratis
introductie avond bij
A.B. Nails in Haarlem.
Schrijf je in via
www.abnails.nl
of bel 023-5245005.
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van inge
groeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd
in de reumatische- en
diabetische voet. Pro-voet
lid. 15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
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
.........................................................
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
.........................................................
Woonruimte
te huur:
De Schelp 89.
Tel. 06-53389170
.........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Juriaan, Madeleine, Remco,
bedankt voor de mooie
rit met de limousine voor
mijn 70e verjaardag.
Het was een prachtige dag,
mama
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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K

Tevens door u in te vullen:

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

Horloge-/Klokkenmaker
RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd
adres in Zandvoort.
Uurwerk Reparatie &
Restauratie Atelier, ook
voor het vervangen van
horlogebatterijen. Bezoek
op afspraak, tel. 5719326

S
Luxe zonnebank met
airco, verneveling, aroma,
enz. 15 min. voor € 12,of 10x voor € 100,-.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 59a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Nutro!
De goedkoopste van
Zandvoort
www.dierenbrokken.nl.
De lage prijzen van
een webschop, de
service en vakkennis van
een ‘gewone winkel’.
Open 7 dagen per week
5738808
.........................................................
Een begrip:
de Hedi’s International.
Ze zijn er bijna
.........................................................
Moederdag cadeaubon
voor bijv. zonnebank,
slenderen, vacu-shaper,
kantelplaat, magnetische
sieraden. Slender You
Zandvoort, Hogeweg 59a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Zomercursus Creatieve
Fotografie
3 ochtenden (10:00-12:00
uur) of 2 avonden (20:0022:00 uur) + 1 ochtend
(10:00-12:00 uur).
Kosten 69 euro,
informatie en inschrijven
via www.rkarper.nl
of 06-51231504
.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................
Veldezel
Mijn 2 veldezels heb ik
uitgeleend, weet niet meer
aan wie. Wie-o-wie heeft ze?
Yvon Schoorl,
tel. 5717063
.........................................................
Apple Iphone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
.........................................................
Gezocht: mevrouw van
de Koninginnedag
rommelmarkt ivm de
poppenmeubeltjes.
Tel. 5741812

Zorg goed voor de langstlevende,
houd de fiscus buiten de deur
Als u teveel belasting wilt betalen, stopt u dan vooral met

lezen. Bent u van mening dat u toch al genoeg belasting

betaalt en wilt u ervoor zorgen dat de fiscus na uw over-

lijden niet nogmaals aanklopt, dan is het volgende voor u
van belang.

erfbelasting betaald moet
worden.
De wet zegt dat de langstlevende deze erfbelasting
voor de kinderen moet voorschieten, in mindering van
hun vordering. De kinderen
krijgen namelijk in eerste instantie niets in handen en het
zou volgens de wetgever niet
redelijk zijn om ze dan wel
zelf de erfbelasting te laten
betalen.
Voor het jaar 2012 is er een
vrijstelling voor kinderen van
€ 19.114, boven dit bedrag
dient er belasting betaald te
worden: 10% over de eerste
€ 115.708 en vervolgens 20%
over alles daarboven.

Notariskantoor Van der Valk & Swart

Alweer twee jaar geleden
ontstond er door het beken
de consumentenprogramma
Radar onrust voor wat be
treft de betaling van erfbe
lasting (voorheen successie
recht) na het overlijden van
de partner. Dit kwam er kort
gezegd op neer dat de kin
deren na een overlijden geen
geld ontvangen maar er wel
belasting betaald moet wor
den. Hieronder volgt een uit
eenzetting van de diverse
aspecten die er spelen over
dit onderwerp, opgeschreven
door notaris mr. F.G.M. van
der Valk van het Zandvoortse
notariskantoor Van der Valk
en Swart.

dit risico te beperken moesten gehuwden een zogeheten
‘Langstlevende testament’
maken om te voorkomen dat
na het overlijden van de eerste van hen, de kinderen op de
stoep zouden staan om hun
erfdeel op te eisen. Op grond
van het ‘Langstlevende testament’ ging het hele vermogen
naar de langstlevende, onder de verplichting voor de
langstlevende om de erfdelen aan de kinderen schuldig
te blijven. De langstlevende
was verder helemaal vrij in
zijn of haar doen en laten en
was bijvoorbeeld ook bevoegd
om alles op te maken.

Vroeger, dat is vóór 2003, konden kinderen hun erfdeel direct opeisen na het overlijden
van hun vader of moeder. Nu
kent iedereen wel een geval
van een slechte verstandhouding met de kinderen waardoor na het overlijden van
een van de ouders een hoop
problemen ontstonden. Om

In 2003 is deze regeling in het
Burgerlijk Wetboek als ‘wettelijke verdeling’ opgenomen.
Het gevolg van het verkrijgen
van een vordering door de
kinderen op de langstlevende
hield en houdt echter wel in,
dat de Belastingdienst aan
deze vordering een waarde
toekent, waardoor hierover

Belastingdienst

Probleem

Waar zit nu de pijn bij deze
regeling: met name bij echtparen die na jaren hard werken de hypotheek op hun huis
hebben afgelost en/of een
flinke overwaarde op hun
huis hebben en op die manier wat spaargeld voor hun
oude dag tegoed hebben. Er is
dus wel vermogen maar er is
niet al teveel geld op de bank.
Als een van beiden komt te
overlijden en het vermogen
zit in het huis, dan kunnen er
problemen ontstaan bij de
betaling van de erfbelasting.
Het kunnen directe problemen zijn omdat het geld op
de bank onvoldoende is voor
de betaling van de erfbelasting of indirecte problemen
omdat het spaargeld zodanig
slinkt dat andere uitgaven
uitgesteld moeten worden,
oftewel de financiële buffer
verdwijnt.

Oplossing

De oplossing voor deze problemen is de zogenaamde
‘tweetrapsmaking’. Allereerst

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

wordt de langstlevende tot
enig erfgenaam van de nalatenschap benoemd, maar de
langstlevende krijgt hierbij
de verplichting om alles wat
hij of zij niet opmaakt van de
nalatenschap van de overleden partner, na te laten aan
de kinderen. Aangezien de
langstlevende een vrijstelling
van € 603.600 heeft, wil dit
bij de gebruikelijke algehele
gemeenschap van goederen
zeggen dat er al een gezamenlijk vermogen van meer
dan € 1.207.200 moet zijn
voordat er door de langstlevende erfbelasting voldaan
hoeft te worden. In plaats
van een vordering waar ze
in eerste instantie niets aan
hebben, krijgen de kinderen
dus in eerste instantie helemaal niets, dus ook geen belastingaanslag. Bij het overlijden van de langstlevende
gaat alles wat over is uit de
eerste nalatenschap op basis van de tweetrapsmaking
alsnog naar de kinderen en
wordt er op dat moment pas
erfbelasting voldaan.

Voordelen

De tweetrapsmaking is voordelig voor de langstlevende
omdat er na het eerste overlijden in de meeste gevallen
geen erfbelasting voldaan
behoeft te worden. Dit wil
natuurlijk wel zeggen dat als
de langstlevende ook komt te
overlijden, er erfbelasting over
het gehele vermogen betaald
moet worden. In de meeste
gevallen wil men er liever
voor zorgen dat de langstlevende niets hoeft te betalen
en ongestoord verder kan leven, waarbij na het overlijden
van de langstlevende het huis
verkocht wordt en er genoeg
geld op de bank staat zodat
de kinderen de erfbelasting
kunnen betalen.
Voor alle vragen omtrent
testamenten kunt u te
recht bij het Zandvoortse
Notariskantoor Van der Valk
& Swart Notarissen, tel.
5716841. Zij kunnen u een
duidelijk advies geven voor
uw specifieke situatie.
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Grandioos meiweer
blijft nog uit

Na de koudste vijfde mei in 21 jaar tijd, steeg het kwik
vandaag (donderdag) tot richting de 20 graden. Terwijl

het in de nacht naar maandag zelfs nog vroor op de Veluwe. Sneeuw werd er volop gemeld in het noorden van

Scandinavië en ook in Schotland zag het wit op sommige
stekken.

Zicht op grandioos mei
weer zoals in 1989, 1992,
1998 en 2000 is er voor
lopig niet. Misschien
dat het tussen 22 en 30
mei nog voorzomers
warm wordt. Inmiddels
is het zachtere weer in
de Benelux alweer bijna
voorbij. Het was en is
daarbij uiterst groei
zaam. Het laatste jonge
blad komt deze week
aan de bomen in ZuidKennemerland.
Vooral op deze donder
dag valt er regen van
betekenis in de vorm van
enkele flinke buien, om
dat we in het overgangs
gebied geraken tussen de
zeer warme lucht boven
Frankrijk en de veel koe
lere lucht ten westen van
Nederland. Met wat ge
luk stijgt het kwik eerst
nog tot richting 20 gra
den. Bij Bordeaux ging
het kwik al naar 34 gra
den, maar in de Benelux
is zo’n 24-25 graden de
limiet donderdagmiddag
in Zuid-Nederland.
Aan het einde van de
week en in het weekend
komt een ellipsvormige
zuil van hoge druk via het
westen naderbij en die

ontwikkeling onderdrukt
de regen. De weerkaarten
zijn echter dermate gril
lig vanwege het subtiele
spel van koelte en warmte
in onze omgeving dat de
(weermodel) verwachtin
gen nogal springerig zijn.
Op vrijdag gaat de wind
weer terug naar de kille
westnoordwesthoek en
dat gaan we zien aan
de temperaturen. In
het weekend wordt het
slechts 12-13 graden gedu
rende de middagperiode.
Pluspunt is dat de zon er
goed gaat bijkomen op
zaterdag en zondag en
het blijft dan ook (zo goed
als) droog.
Tijdens de nachten koelt
het dan weer flink af met
de IJsheiligen (11-14 mei)
in het vooruitzicht. Vaak
is het dan extra koud
met een grote kans op
nachtvorst. In 1992 ech
ter steeg het kwik op 12
mei tot meer dan 30 gra
den. Zondagnacht is wat
grondvorst mogelijk in de
duinen nabij Bentveld.
Meer weerinfo via de site
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.
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30%

30%

20%
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w. 4
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

Voor alle lieve moeders
de mooiste bloemen!
13 mei Moederdag

Twitter @Rest_GrandPrix - Facebook.com/LeGrandPrixZandvoort

direzione:
Alfredo Caramante

www.legrandprix.nl

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Specialist voor al uw bloemwerken.

Toko Bintang senioren en dagmenu

Nederlandse maaltijden

Bij u thuis bezorgd. Bel: 023-5712800
Bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur. Bezorging vanaf
17:00 uur in Zandvoort en Bramenlaan Bentveld.
6 Dagen per week, maandags gesloten.
info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl
Weekoverzicht: 15 t/m 20 Mei
15 Dinsdag
: aardappelen / roerbakgroenten / kip
16 Woensdag : aardappelen / witlof / gehakt
17 Donderdag : aardappelen / worteltjes / sudderlapjes
18 Vrijdag
: aardappelen / sperziebonen / kabeljauw
19 Zaterdag : aardappelen / andijvie / sudderlapjes
20 Zondag
: aardappelen / bloemkool / kip drumstick
Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,-Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

€ 8,50

Venavo

Marcus Rohrer Spirulina
• Sterke formule
• Geheel natuur zuiver
• Voor meer energie
Flinke navulverpakking van 540 tabletten
Winkeladviesprijs € 33,-

Tegen inlevering van deze advertentie
aan de kraam:
Navulverpakking 540 tabletten voor € 25,-.

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

Gemeentelijke publicatie week 19 - 2012
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.

Gemeentehuis en Loket Zandvoort 17 en 18 mei gesloten

In verband met Hemelvaart donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei
(collectieve vrije dag medewerkers) zijn het gemeentehuis en
Loket Zandvoort de hele dag gesloten.

Geen Inzameling GFT rolemmers donderdag 17 mei

De GFT- en cocon inzameling van deze dag wordt verplaatst
naar woensdag 16 mei.

15 mei Inloopavond Louis Davidscarré

In het hart van Zandvoort wordt het Louis Davidscarré gerealiseerd. Het is een plek waar een verscheidenheid aan functies
en activiteiten samenkomt. Wonen, scholen, een bibliotheek
en diverse sociaal- culturele functies en op woensdag de
wekelijkse markt.
Dinsdag 15 mei 2012 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert de
gemeente Zandvoort in de Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1
(1 e etage, grote zaal), een inloopavond over het project
Louis Davidscarré. U kunt terecht voor vragen en informatie
over wegwerkzaamheden nabij het Louis Davidscarré,
bouwactiviteiten en overige actuele zaken over het project.
U bent van harte welkom!

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Strandafgang Barnaart 37 a&b, plaatsen zes aaneengesloten
units, ingekomen 26 april 2012, 2012-VV-058.
- Dr.C.A.Gerkestraat 57 zwart, maken van een inrit, ingekomen
26 april 2012, 2012-VV-059.
- Julianaweg 29, plaatsen van een dakkapel, ingekomen 01 mei
2012, 2012-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 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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Willem Draijerstraat 22, maken uitweg, verzonden 04 mei
2012, 2012-VV-046.
Bentveld:
- Bramenlaan 10, kappen van 4 naaldbomen, verzonden 03 mei
2012, 2012-VV-040.

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.

Omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat een omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van
een natuurbrug met bijbehorende voorzieningen. Het besluit
is verzonden op 04 mei 2012.
De aanvraag om omgevingsvergunning (geregistreerd onder
nummer 2011-VV-127) is ingediend door Provincie Noord-Holland en betreft de volgende activiteiten:
• het bouwen van een natuurbrug, bestaande uit 2 kunstwerken (recroduct en ecoduct) met bijbehorende hekwerken en
voorzieningen;
• het strijdig gebruik gronden / bouwwerken met het bestemmingsplan;
• het aanleggen / uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve
van een ecologische en recreatieve verbindingszone;
• het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten;
• het uitvoeren van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;
• het kappen van 117 bomen;
• het slopen van de gebouwen op Blinkertweg 2 en 2a;
• het maken c.q. wijzigen van een uitweg op een provinciale
of gemeentelijke weg;

• het verrichten van werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied;
De locatie is gelegen tussen Zandvoortselaan 189 en 269 /
Blinkertweg te Zandvoort. Een en ander conform de bij de
aanvraag behorende tekening en.
Voor het project zijn de volgende verklaringen van geen bedenkingen en verplichte adviezen afgegeven:
• verklaring van geen bedenkingen van Dienst regelingen
van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie d.d. 3 april 2012 voor handelen waarvoor ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig is;
• verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van
gemeente Zandvoort d.d. 18 april 2012 voor het afwijken van
bestemmingsplan “Strand en Duin”;
• verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland d.d. 23 februari 2012 in verband met de
ligging in en nabij het Natrua2000 gebied, waardoor de
Natuurbeschermingswet van toepassing is;
• verplicht advies van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 12 april 2012 wegens het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied.
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.

Verkeersbesluiten
Onttrekking aan de openbaarheid van de Blinkertweg
ingevolge de Wegenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maakt bekend, dat met ingang van 11 mei 2012 ter visie ligt
het besluit van de gemeenteraad d.d. 18 april 2012 tot onttrekking van de Blinkertweg aan de openbaarheid ingevolge
de Wegenwet.
Het besluit met de bijbehorende tekening waarop de aan de
openbaarheid te onttrekken weggedeelte is aangegeven liggen tijdens de openingstijden vanaf 11 mei 2012 gedurende zes
weken voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie
op het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

Bezwaarmogelijkheden

N.B. 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 het bestuursorgaan
van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort.

>>> vervolg op volgende pagina

Vervolg gemeentelijke publicatie week 19

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.nI/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.

golf
Bluys International
naar Italië

De golfers van Bluys International gaan komende week

voor de 20e keer in successie een eigen golftoernooi spelen
in het buitenland. Het gezelschap, dat als bindende factor

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

honkbal

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

Kinheim te sterk voor ZSC Uitgeschakeld in kwartfinale
De honkballers van ZSC waren afgelopen zondag niet opgewassen tegen Kinheim 3. De slagkracht en de routine
van de Haarlemmers gaf de doorslag.

café Bluys op de Buurenweg heeft, werd 20 jaar geleden

opgericht en bestaat ondertussen uit 16 leden. Een drietal
leden uit de beginjaren zijn helaas niet meer onder ons.

Het eerste team van Bremmetje uit Heemstede wist afge
lopen donderdag in Zandvoort met 17-4 te zegevieren over
Oomstee 2 in de 2e kwartfinale om het kampioenschap drie
banden. De Zandvoorters hadden de eerste wedstrijd nog
met 12-4 gewonnen, waardoor de eindstand 21-16 werd in
het voordeel van de Heemstedenaren. Het Zandvoortse team
is hierdoor uitgeschakeld voor de race naar de finale, die zij
vorig jaar nog glansrijk wonnen.

colofon

Groepsfoto uit 1997 in Le Touquet (Fra)

De huidige voorzitter Hans
Botman is zeer trots dat hij
kon aankondigen dat zijn
club voor het eerst in 20 jaar
naar Italië gaat, om een week
lang de edele golfsport uit
te oefenen. De golfers zijn
al in veel landen in Europa
geweest, van Duitsland tot
Schotland en van Portugal
tot Ierland. Nu dan voor het
eerst naar Italië en wel naar
14

Pitch van Guus Berkhout

het kleine dorpje Armeno,
aan de oevers van het Lago
Maggiore in Noord Italië. De
vriendenclub speelt daar op
een drietal verschillende ba
nen diverse soorten golf, het
geen het spannend houdt.
Een ontzettend leuk initia
tief van toentertijd, dat nu
nog steeds navolging heeft.
Over twee weken weten we
wie gewonnen heeft.

Terwijl de gasten van ZSC
regelmatig scoorden, wisten
onze plaatsgenoten slechts
sporadisch over de thuis
plaat te komen. Pas in de
gelijkmakende vijfde slag
beurt, bij een stand van 1-6,
waren de spelers van ZSC
in staat hun kracht te laten
zien; vier punten konden
toen bijgeschreven worden.
Sander Scheffer wist met een

2-honkslag twee man binnen
te slaan. Het was toen echter
al te laat voor ZSC, dat met
7-9 de score nog een dragelijk
aanzicht kon geven.
Werpcijfers Guus Berkhout:
7x3 slag, 6x4 wijd en hij
kreeg 11 honkslagen tegen.
Slaggemiddelde: zowel
Danny van Soest als Dylan
Franke 2 uit 4 (.500).

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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autosport
Beitske Visser eist hoofdrol op tijdens ADAC Masters
Hoewel de overwinningen van Jeroen den Boer en Simon
Knap niets afdeden aan hun sportieve prestatie na de
tweede ADAC GT race, was het vooral de jonge Beitske Vis-

ser die de hoofdrol opeiste in het ADAC Masters weekend.
De pas 17-jarige Drontense beleefde op het Zandvoortse
circuit een weekend van uitersten.

Start van de GT Masters op zondag | Foto: Chris Schotanus

Op zaterdag schoot ze tijdens
de training in de Formule
ADAC hard van de baan. “Vlak
voor de S-bocht merkte ik
dat mijn achterremmen niet
meer werkten”, vertelde zij
later. Rescue marshalls haal
den de onfortuinlijke rijdster
uit haar wagen. Daarna na
men de medici geen enkel
risico en moest Visser ter

observatie een nachtje in het
ziekenhuis blijven. Op zon
dagochtend werd zij ontsla
gen en kon de van oorsprong
Friese rijdster dus starten in
de de twee resterende races.
In de tweede race viel Visser
terug naar de elfde plaats
maar vocht zich terug tot
de achtste plek. Uiteindelijk
legde ze met die uitslag de

basis voor haar succes in de
heroïsche derde race waar
ze van ‘pole’ mocht vertrek
ken. In die derde race verloor
ze haar eerste positie bij de
start om die later weer terug
te veroveren en niet meer af
te staan. Het uitstappen ging
nogal stijfjes, maar de smaak
van de overwinning was
er niet minder om. Met de
champagne op het podium
spoelde Visser de nare zater
dagervaring weg.
Voor het duo Jeroen den
Boer en Simon Knap liep
het weekend op rolletjes. De
heren waren zaterdag nog
goed voor een tweede plaats
en kwamen toen net te kort
om het Corvette duo Diego
Alessi en Daniel Keilwitz van
de overwinning af te hou
den. Zondag was het wel
raak. Met de BMW van DB
Motorsport reden ze naar
de overwinning, hoewel dat
niet gemakkelijk ging. Knap,
die het laatste deel van de

tweede race voor zijn reke
ning nam, zag heel even de
wagen van Claudia Hürtgen
heel groot in zijn spiegels,
maar de Zaankanter kon toch
nog de benodigde meters
pakken op zijn rivale.

Zandvoorters

Zandvoorts succes was er
ook. Dennis van de Laar be
haalde tijdens zijn Formule
3 debuut voor het team van
Frits van Amersfoort een
derde plaats tijdens de der
de race. Dat was voor Van de
Laar nog hachelijk omdat bij
de start een bolide voor hem
op de eerste startrij bleef
staan. Van de Laar reed er
omheen en pakte zelfs nog
een positie. In de Supercar
Challenge was nog een
Zandvoorter actief: Danny
van Dongen. Succesvol was
hij niet, want nadat hij in de
eerste race in kansrijke posi
tie moest opgeven, moest hij
in de tweede race al vrij voeg
de strijd staken.

voetbal

Nog steeds kans op periodetitel SV Zandvoort

SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag niet van Castricum
kunnen winnen waardoor die ploeg het kampioenschap in

de 2e klasse A in de wacht sleepte. Mede omdat de naaste
concurrent van Zandvoort, WV-HEDW, ook verloor komt
alles terecht op de laatste wedstrijd van het seizoen.

Stijlvolle redding van Boy de Vet

De laatste wedstrijd wordt,
hoe ironisch, zaterdag ge
speeld tegen en bij WVHEDW. Mocht Zandvoort
winnen dan is het alsnog
periodekampioen. Bij gelijk
spel is het afwachten wat de

concurrentie doet.
Zandvoort begon voortva
rend aan de klus Castricum
en kwam al vrij snel op
voorsprong. Een fraaie
lob van Timo de Reus be

landde in de 17e minuut in
het Castricumse doel. Even
later had Chris Dölger de
wedstrijd al op slot kunnen
gooien maar alleen voor de
keeper faalde hij door op de
lat te schieten. Nog geen tien
minuten na deze kans kwam
Castricum weer op gelijke
hoogte.
Na rust speelde Castricum
wat meer op de helft van
Zandvoort. Onze dorpsgeno
ten leken almaar vermoeider
te worden, wellicht omdat zij
op de toppen van hun tenen
liepen te spelen. In de 68e
minuut sloeg het noodlot
toe. Een vrije trap van de
gasten, een paar meter bui
ten het strafschopgebied,
werd van richting veranderd
en keeper Boy de Vet had
opnieuw het nakijken, 1-2.
De wedstrijd werd allengs
harder, met gele kaarten als

gevolg, maar na de 1-3 sloeg
de vlam pas echt in de pan.
Een aantal Zandvoortse spe
lers kon zich niet beheersen
en binnen 5 minuten speelde
Zandvoort nog met 8 spelers.
Een zeer grove overtreding
van Max Aardewerk, natrap
pen van Timo de Reus en
Billy Visser met een kamika
ze aanval op een speler van
Castricum zorgden daarvoor.
Drie terechte rode kaarten,
getoond door de prima lei
dende scheidsrechter.
Waar de Castricumse ploeg
van trainer Radjin de Haan
de promotie naar de 1e klasse
vierde, kan Zandvoort-trainer
Pieter Keur opnieuw een op
lossing bedenken voor de vol
gende wedstrijd. Dat wordt
een wedstrijd die van groot
belang is om aanspraak te
kunnen maken op een plek
in de nacompetitie.

rugby

Rugby-introductie voor
Zandvoortse jongens
Op initiatief van Sportservice Heemstede-Zandvoort is
vorige week een begin gemaakt met het edele rugby in

Zandvoort. Een aantal leden van de rugbyclub Haarlem

was de uitdaging aangegaan en liet een paar dagen aan
vooral jonge jongens zien wat rugby inhoudt.

Een gave tackel kun je leren

Rugby is echt niet die hele
harde sport die het lijkt te
zijn, maar het is wel voor de
wat ‘stevigere’ mannen. Het
gaat vooral over eerbied,
respect en waardering voor
de tegenstanders. Niet voor
niets loopt de verliezende
partij door een haag van ap
plaudisserende winnaars bij
het verlaten van het veld. Vijf
jonge Zandvoortertjes van
rond de 10-11 jaar konden de
tweede dag vrij ravotten op
het sportveld van het Wim
Gertenbach College, na de
eerste dag in de zaal bezig
te zijn geweest.
Het was niet de enige sport
die door de sportservice
werd aangeboden. De spor

ten die aan bod kwamen
zijn ideale vakantie- en/of
campingsporten, zoals ta
feltennis, (beach)volleybal,
snorkelen, zeilen, sportvis
sen en skeeleren. Hoofddoel
was om kinderen techniek,
tactiek en veiligheidsaspec
ten aan te leren zodat zij
tijdens de vakantie zelfstan
dig deze sport(en) kunnen
beoefenen. Zo worden ook
de deelnemende instanties
en verenigingen gestimu
leerd om zomeractiviteiten
te ontwikkelen en de kinde
ren kunnen kennis maken
met de openbare sport- en
beweegmogelijkheden die
in Zandvoort aanwezig zijn,
zoals een skatebaan, sport
veldjes en waterpartijen.

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
Beach Club Tien
Beachclub Take Five
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Haven van Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars

La Bonbonnière
La Fontanella
Le Grand Prix
Midpoint Café
Music & More Zandvoort
ONS paviljoen 11
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en Omstreken
Reco Autoschade
Restaurant EVI
Stichting Sporthal Zandvoort
Strandtent Helder
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
15
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Hoge hakken
race was
weer lachen

Cultuur
Succesvolle
voorstellingen
theaterschool

Zie onze advertentie op de achterpagina

19

Senioren

22

100 jarige
geniet nog
van elke dag

Olympia's Tour 2012 zonder problemen van start
Dat Olympia's Tour 2012 in Zandvoort was, hebben de inwoners ondervonden. Een flink aantal verkeersmaatregelen wer-

den afgekondigd om alles en iedereen veilig te laten geniet van top wielersport. Sommigen waren het niet echt met de

gang van zaken eens maar het merendeel was zeer enthousiast en dik tevreden over de organisatie van de Olympia's Tour.

Sport

Jeu de boules
vereniging viert
10e verjaardag

Ankie Joustra
dubbel geëerd
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Genoot-

schap Oud Zandvoort, is interim voorzitter Ankie Joustra

bij haar afscheid benoemd tot erelid van de vereniging.
Tevens mocht zij uit handen van burgemeester Niek Meijer de Waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort
ontvangen.

dertien jaar”, maar het college
vond het zo uniek wat zij in
ruim 50 jaar vrijwilligerswerk
heeft verricht dat ze de speld
alsnog krijgt.

De renners vertrokken dinsdag vanuit Zandvoort richting Noordwijk. Tot volgend jaar

De proloog, een individuele
tijdrit van 3,6 kilometer door
het centrum van Zandvoort,
was zeer interessant om
te zien. Met duizelingwekkende snelheden ‘scheurden’ de coureurs langs de
hekken. De volgauto’s en
motorrijders die de individuele renners begeleidden
moesten eveneens behoor-

lijk het gas erop zetten om
de rappe wielrenners bij te
kunnen houden. De eerste
coureur werd om 16.00 uur
weggeschoten door de fractievoorzitter van het CDA in
de Tweede Kamer Sybrand
van Haersma Buma, die door
de Zandvoortse wethouder
van sport Gert Toonen werd
geassisteerd.

De Mannetjes

Hopelijk tot
volgend jaar?

‘Tja, want ze
fietsten wel heel
hard ons dorp uit!’

Contactlenzen
dragen duur?
Niet met het SEA OPTIEKLEASE-CONTRACT!!!
U draagt al zachte lenzen
vanaf 11 euro per maand...

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Dat het parcours niet bepaald simpel te noemen
was, ondervond al de derde
gestarte renner. Hij miste bij het oprijden van de
Burg. Engelbertstraat in het
Schuitengat een verkeersdrempel en vloog pardoes in
de hekken. Uiteindelijk werd
het Continental Team van de
Rabo Bank-ploeg de grote
winnaar met maar liefst 5
van hun pupillen op de eerste vijf plaatsen. Snelste was
Dylan van Baarle (19) die een
tijd noteerde van 4 minuut 33.

Zondag 20 mei 2012
Programma met muziek van o.a.:
Beethoven - Mozar - Rossini, e.a.
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Op dinsdag ging de echte
toer van start. Om exact 11.50
uur werden de 147 renners
voor de deur van Holland
Casino Zandvoort door wethouder Andor Sandbergen
weggeschoten voor een
geneutraliseerde ronde
door Zandvoort. Allereerst
werd de boulevard Paulus
Loot bezocht en vervolgens
kwam het peloton via de
Hogeweg, Oranjestraat,
Zeestraat, Van Speijkstraat
en Burg. Van Alphenstraat
op de boulevard Barnaart
waar de wedstrijdleiding de
renners de vrije hand gaf,
richting Noordwijk waar de
finish van deze eerste etappe
is neergelegd. Olympia's Tour
was goed voor Zandvoort en
smaakt absoluut naar meer.
Rondom de Olympia’s Tour
werden verschillende activiteiten georganiseerd. Meer
hierover leest u op pagina 7.

Ankie Joustra

In feite is dat een unicum
want de waarderingsspeld
is bedoeld voor Zandvoorters
die nog geen andere onderscheiding hebben, zoals een
Koninklijke Onderscheiding.
Ankie Joustra heeft die wel,“al

De nieuwe voorzitter, Carl
Simons, was wat gehaast
toen hij haar erelid van het
genootschap wilde maken.
Terecht kreeg Simons uit het
bestuur te horen dat alleen de
aanwezige leden dat kunnen
doen. Uiteraard was geen lid
tegen de benoeming, waarna
de voorzitter de speciale speld
die daar bij hoort kon opspelden. Vervolgens kwam Meijer
met ambtsketen binnen en
hing, na een korte speech,
haar de prachtige zilveren
Waarderingsspeld om.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Weten wanneer de papiercontainer
wordt geleegd? Kijk op pagina 20
Gemeente Zandvoort

1

familiebericht

waterstanden

Lieve schat, lieve mams, lieve oma,
je hebt zo gevochten!
Het doet ons zo'n verdriet,
dat je na zo'n lange periode niet meer thuis kon komen.
Kom nu maar tot rust,
je blijft ons lief!
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 lieve mama, schoonmoeder en lieve oma

Elizabeth Beatrix Irene Steegman - Visser
Betty
Rotterdam,
19 mei 1942

Zandvoort,
10 mei 2012

I am flying, I am flying
Like a bird ‘cross the sky
I am flying, passing high clouds
To be with you, to be free
Can you hear me, can you hear me
through the dark night far away
I am dying, forever crying
To be with you, who can say
Rod Stewart

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de
drempel. Omringd door onze liefde ben je
moedig en dapper van ons heengegaan.

Sijbrand Drommel
Zandvoort,
25 januari 1949

Wij zullen zijn optimisme en humor nooit vergeten.
Helmi Drommel-Slaaf
Tanja Slaaf

Leo Steegman
Peter en lna
Aranka en Daniël
		 Scarlett, Sydney, Sierra

Correspondentieadres:
Diaconiehuisstraat 25
2042 VL Zandvoort
Betty is inmiddels op dinsdag 15 mei gecremeerd
in crematorium Westerveld te Driehuis.

Hoofddorp,
10 mei 2012

vader Drommel

BEACHPARTY
19 mei 2012
30+ Spring Edition

Alex cruz & Lucha

19.00 - midnight / Entree gratis
Boulevard Barnaart 23 - 023 57 157 07
mei
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Joke en Ron & kinderen
Jeffrey
Paul
Hannie Schafstraat 112
2135 KH Hoofddorp
De crematie heeft op woensdag 16 mei jl.
plaatsgevonden in crematorium Westerveld
te Driehuis-Velsen.

in memoriam
17 mei 2007 			

Altijd zin in bloemen!
P.S.: Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

17 mei 2012

Lieve Papa

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

Geen dag dat we niet over je praten
Geen dag dat we niet aan je denken
Geen dag dat we je niet missen

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.

Herman en Lammy

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Erika

Rijnlaan 7, 2105 XH Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl
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Hollandse garnalen cocktail
met rivierkreeftjes
of
Vitello met gerookte zalmmousse
❖
Lamshaasjes met honingtijmsaus
of
Kabeljauwfilet met salsa
❖
Frambozen parfait
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

mei ✿ me
✿
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19 Beachparty 30+ - Club Nautique, 19.00-00.00 uur
19+20 Historische Zandvoort Trophy
Circuit Park Zandvoort

20 Zandvoortse Rommelmarkt - De Krocht,
10.00-16.00 uur

Politiek verslag

Raadsvergadering d.d. 9 mei

Raad nog lang niet overtuigd
van aanpak afvalstoffenbeleid
Vorige week woensdag heeft de Zandvoortse gemeenteraad weer een aantal belangrijke knopen doorgehakt. Er
stonden interessante onderwerpen op de agenda waar stevig over werd gediscussieerd. Zo stelde het college voor om
een reddingwaterscooter voor The spot te gedogen, werd
de raad gevraagd om in te stemmen met de uitgangspun-

20 Voorjaarsmarkt - Grote markt door centrum
20 Classic Concerts - Koninklijk Conservatorium
Den Haag, aanvang 15.00 uur

26+27 Thai Festival - Gasthuisplein, 12.00-20.00 uur
26+28 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort
27 Muziekpaviljoen - Tropical Music Stars Brass,
13.00-16.00 uur

Visie bekend gemaakt voor
ontwikkeling Badhuisplein
Plannen voor de ontwikkeling van de Middenboulevard

in Zandvoort liggen er al geruime tijd, maar nu worden er

ook daadwerkelijk stappen ondernomen. Venster aan Zee
VOF, een samenwerking tussen KondorWessels Vastgoed
en Nieuwenhuis Planontwikkeling (NPO), heeft eerder dit

jaar vier vooraanstaande architectenbureaus gevraagd
om een stedenbouwkundig visie te ontwikkelen voor het

Badhuisplein en deze te presenteren in de vorm van een
globaal ontwerp.

De bureaus hebben inmiddels hun werk gedaan en
hun visie gepresenteerd
in bijzijn van de projectleider van de gemeente
Zandvoort. Na bestudering van de ontwerpen zal
Venster aan Zee naar verwachting in de tweede helft
van mei een keuze maken
welke visie verder zal worden uitgewerkt.

het centrum van Zandvoort
zal bovendien een open
zichtlijn worden gecreëerd, die via de Kerkstraat
en het Badhuisplein naar
het strand loopt. Op het
Badhuisplein zijn een hotel, horeca en woningen
gepland, die goed moeten
aansluiten op de bebouwing in de omgeving maar
de zichtlijn moeten vrijlaten.

De ontwikkeling van het
Badhuisplein is een belangrijk onderdeel van het
ambitieuze bestemmingsplan Middenboulevard. In
het bestemmingsplan zal
de gehele boulevard onder
handen worden genomen
en daarin is dit plein een
belangrijke schakel. Vanuit

Na de keuze van het ontwerp
zal eerst een stedenbouwkundig ontwerp voor het
plein worden uitgewerkt,
waarbij Venster aan Zee ook
de twee andere partijen op
het Badhuisplein, te weten
de gemeente Zandvoort en
Holland Casino Zandvoort,
zal betrekken.

ten van het afvalstoffenbeleid en kwamen wat aanpassingen van de vergaderstructuur aan de orde.
Watersportcentrum The
Spot wil de reddingsboot,
die ter begeleiding van
de watersportactiviteiten
wordt gebruikt, vervangen
door een waterscooter.
De Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) verbiedt
echter het gebruik van een
dergelijk vaartuig maar
omdat het in dit geval een
prima voorstel is, stelde het
college de raad voor om het
gebruik van dit vaartuig te
gedogen, in ieder geval tot
er volgend jaar een nieuwe
APV wordt opgesteld. De
raad had echter de nodige
bedenkingen. Er waren bezwaren tegen de gedoogconstructie en men was
bang voor precedentwerking en voor onduidelijkheid bij de strandbezoekers.

De herkenbaarheid als reddingvaartuig was ook een
punt. Burgemeester Niek
Meijer moest toezeggen
dat hij The Spot zou laten
weten dat het gebruik uitsluitend voor veiligheidsdo
elen is en niet recreatief. Na
deze belofte werd het voorstel met grote meerderheid
aanvaard.

Uitgangspunten
afvalstoffenbeleid

Tijdens de vergadering van
raadsvergadering Informatie
was al duidelijk dat de raad
er nog lang niet van overtuigd was dat het college
op het goede spoor zat met
de aanpak van het afvalstoffenbeleid. Vooral het grof
vuil was een stevig discussiepunt. Het voorstel om

te komen tot een systeem
met ophalen op afroep en
brengen naar Bloemendaal
werd door de raadsleden
als een verslechtering van
de dienstverlening aan de
burgers gezien. Wethouder
Sandbergen presenteerde
later nieuwe cijfers, waaruit
bleek dat het voorgestelde
nieuwe systeem goedkoper
is dan het huidige. De raad
wilde de nieuwe gegevens
eerst bestuderen en had
nog wat extra vragen voor
de wethouder. Het onderwerp is daarom verdaagd
naar de vergaderronde van
22 en 23 mei.

Vergaderstructuur

In de geheel nieuwe vergaderstructuur die sinds
mei vorig jaar functioneert,
werden enige aanpassingen
aangebracht. Zo wil de raad
wat minder vaak bijeenkomen en komt er meer ruimte voor informatie-uitwisseling met het college. Ook
de inbreng van de burgers
moet uitgebreider worden,
zo stelde de raad. Unaniem
werd ingestemd met de
aanpassingen.

Nieuwe columnist bij
de Zandvoortse Courant
Deze week is Mick Boskamp aan de medewerkers van de
Zandvoortse Courant toegevoegd. Deze Zandvoortse journalist pur sang zal om de week een column leveren, waarvan de eerste hiernaast te lezen is.

Mick Boskamp | Foto: Wim Meijer

Boskamp is al jaren een begenadigd schrijver en heeft onder andere voor de Hitkrant,

Playboy, Muziek Express en
BNN gewerkt. Ook zijn er een
aantal boeken van zijn hand

column
Proloog

Als dorpschroniqueur is het
zaak om je onder het volk
te begeven. En omdat politici, zelfs de plaatselijke, ook
maar mensen zijn, toog ik op
dinsdagavond 8 mei samen
met mijn overbuurman richting raadhuis. Binnen kreeg
ik meteen een kop koffie
overhandigd door de bode.
Uiteraard voorzien van een
knipoog, afkomstig uit een
prethoofd waar ik gedurende
zes jaar Hannie Schaftschool
altijd met plezier tegenaan
heb gekeken. Dat Arie Paap
ooit bode op het raadhuis zou
worden, had ik nooit kunnen
bevroeden. Maar het staat
hem goed in ieder geval. Het
lag niet aan de sprekers, maar
na een klein halfuur kreeg ik
een inkakker van formaat. Ik
voelde nog in een zak of ik niet
toevallig een antisnurk-pleister
bij me had. Noppes. Als overbuurman ging spreken, werd
ik vast wel weer wakker, want
wat hij zegt, snijdt altijd hout.
Maar nu had ik daar niets aan.
Misschien moest ik maar even
een luchtje gaan scheppen.
Buitengekomen besloot ik om
het nuttige met het aangename te verenigen en een kroket
uit de muur te gaan trekken.
Bij terugkomst zag ik raadsleden en inwoners kris kras
door elkaar bovenaan de trappen staan. Er werd nerveus gerookt. Wat bleek? Terwijl ik op
het Plein Van De Gefrituurde
Overvloed stond te blazen tegen een warme hap, schenen
raadslid Wilfred Tates en inwoner Hans Boon het vechten
tegen de slaap nogal letterlijk
te hebben genomen.

verschenen. Tegenwoordig
levert hij ook artikelen aan
weekbladen als Panorama
en Nieuwe Revue. Deze week
dan voor het eerst een column van onze plaatsgenoot. Sterk debuut van deze dorps
Geniet u van zijn pennenstre- chroniqueur. Door voor een
ken en hersenvruchten.
Febo-kroket te gaan in plaats
van voor een vette primeur
Mick neemt het stokje als schrijvende ooggetuige.
over van Lienke Brugman, Aan de andere kant is het ook
die sinds de start van deze wel weer van de politiek. Om
krant, in februari 2005, ie- op het moment suprême er
dere twee weken voor een tussenuit te piepen. Want
column zorgde op pagina 3 daar vertrok het witvan deze krant. Lienke blijft hete raadslid al, richting
wel verbonden aan de krant landelijke media-rel. En
door culturele evenementen miste zo een leerzaam
als jazzconcerten en toneel- ronde tafelgesprek over
communicatie.
voorstellingen te verslaan.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
5 mei - 11 mei 2012
Gehuwd:

Jansen, Dennis Christiaan en: van den Bovenkamp,Tessa
Melanie.

Overleden:

Koper geb. Paap, Antje Clara, oud 91 jaar.
de Dood geb. Wijnschenk, Christina Catharina, oud 83 jaar.
Knotnerus geb. van Wijk, Nelly, oud 92 jaar.
Allart geb. de Jong, Louwina Frederika, oud 87 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Niet bekend
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
9 mei t/m 4 juli
De cursus is begonnen, u kunt met korting instromen.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 okt. t/m 12 dec.

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er
leeft. Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit
D aan. U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren.
Stokken en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg
over al wat er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de
Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
6 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

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 onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 september t/m 21 september

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening
met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Aquarelleren / Open Atelier,

Voor beginners en gevorderden
Woensdag19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

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

Hangpotten

Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
10 mei t/m 12 juli
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Vaste planten en

Nederlands

Glas in Lood

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen

Bemesting

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Kruiden

JazzDance 55+Jong

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Groot assortiment zomerplanten

Denderend door de duinen

Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Tuincentrum

Workshop Tarot voor beginners,
twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30

NIET VERGETEN!
Met de komst van het voorjaar, stijgt de temperatuur.
Tijd dus om de winterbanden te wisselen voor
zomerbanden. Tevens bieden wij de mogelijkheid
om uw winterbanden gereinigd op te slaan.
U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…

13 t/m 20 november

Let op: Ons nieuwe cursusseizoen is nog niet
geactiveerd op onze website.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330

 023-5719013
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Met oog en oor
de badplaats door

Gertenbach wordt nieuw op oude locatie
Het Wim Gertenbach College wordt geheel vernieuwd op

de huidige locatie en niet, zoals eerst de bedoeling was,
op de plek van het Huis in de Duinen. Althans, als de ge-

meenteraad akkoord gaat met het nieuwe voorstel van
het college.

dels voorbij en kan worden
begonnen met de modulaire
bouw.” Deze manier van bouwen gaat heel snel. In drie
maanden tijd staat er een
kant en klaar gebouw, compleet ingericht. “Op die manier hebben leraren en leerlingen weinig overlast en zal
het waarschijnlijk niet nodig
zijn noodlokalen te plaatsen”,
is de optimistische verwachting van wethouder Toonen.

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

Ouwehoeren

Strandyoga

Huis in de Duinen
Toonen, een afvaardiging
van de gemeenteraad, het
schoolbestuur en enkele
leraren ‘op schoolreisje’ om
te kijken hoe deze moderne
bouwvorm bij scholen elders
in het land is toegepast.”
Gert Toonen zegt er een een
goed gevoel over te hebben:
“Het huidige schoolgebouw
stamt uit 1956 en voldoet
niet meer aan de eisen van
het moderne onderwijs.
Daarom zou het mooi zijn
als er binnen niet al te lange
tijd een nieuw pand op de
huidige plek zal staan.”

Wat er met het Huis in de
Duinen gaat gebeuren is
nog niet duidelijk. Woonzorg
Nederland, de eigenaar van
de gebouwen van het Huis
in de Duinen, en Zorgcontact,
die de zorg- en dienstverlening verzorgt, zijn beraden zich over de situatie.
Woordvoerster Ankie Poen:
“Er moet nu een nieuw strategisch vastgoedplan worden gemaakt. Rond de zomer
zal er meer duidelijkheid komen. Nee, voor Zorgcontact
voelt het niet doorgaan van
de uitwisseling met het Wim
Gertenbach College niet als
een teleurstelling.”

Als de gemeenteraad voor
het einde van dit jaar goedkeuring geeft aan de vernieuwde nieuwbouwplannen van de school, dan kan
in principe volgend jaar mei
met de sloop worden begonnen. Van Zanten: “Zodra
de eindexamens voorbij zijn,
kan een deel van de school
plat, die dan toch leeg staat.
Daarna volgt de grote vakantie en als het nieuwe schooljaar begint, is de sloop inmid-

Wat er nu gaat gebeuren
met het Huis in de Duinen
is niet een zaak van de gemeente. Wethouder Toonen:
“Woonzorg Nederland kan er
mee doen wat het wil. Zolang
er geen verandering van het
bestemmingsplan nodig is,
staan wij er als gemeente
buiten. Ook financieel. Dat
laatste geldt niet voor de
nieuwbouw van het Wim
Gertenbach College. Die kosten zijn voor de gemeente.”

Het oude schoolgebouw dateert uit 1956

Omdat nieuwbouw van de
nieuwe school niet voor 2016
zou kunnen plaatsvinden op
het terrein van Huis in de
Duinen, hebben wethouder
Gert Toonen en het schoolbestuur van Dunamare (een
regionale onderwijsgroep
waartoe het Gertenbach
College behoor t) aan
Woonzorg Nederland (waar
Huis in de Duinen onder valt)
laten weten af te zien van de
oorspronkelijke ‘woningruil’.
Schooldirecteur Fred van
Zanten van de Zandvoortse
VMBO is blij met de veranderde situatie: “Het nieuwe plan
is om te kijken of we met modulaire bouw heel snel een
nieuwe school kunnen laten
neerzetten.” Modulaire bouw
is, zo legt wethouder Toonen
vakkundig uit, een verbeterde
vorm van prefab. “Het is fraai,
multifunctioneel, praktisch
en goedkoper dan traditionele bouw.”
Van Zanten: “We gaan binnenkort met wethouder

ZANDVOORT SCHOON!?
en het voorkomen van een verstopte afvoer
We hopen natuurlijk dat er de komende maanden veel zon is te zien, maar helaas is er
in de afgelopen periode veel regen gevallen. Het gevaar dat met regen ontstaat is dat
de afvoer van water kan worden belemmerd door hoopjes straatvuil die bewoners bijeenvegen en in de goot deponeren. Daarnaast
willen we natuurlijk voorkomen dat afvoerputten bij u in de straat
verstopt raken. Veeg dus de boel niet in de goot of de trottoirkolk,
maar gooi het in de vuilnisbak. Dit is een kleine moeite met een
Gemeente Zandvoort
groot resultaat. Als u dit doet, dan zijn de gemeente Zandvoort en
alle medebewoners in uw straat erg blij met u!
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

u toe! Met een beetje mooi
weer zal het weer een bijzonder druk dagje worden
in Zandvoort.

De tweelingzussen Louise
en Martine Fokkens hebben
50 jaar lang gewerkt op de
Wallen in Amsterdam. De
zussen worden terecht gezien als de koninginnen van
de Wallen, want ondanks vele
tegenslagen hebben ze het
een halve eeuw volgehouden in de rauwe wereld van
de prostitutie. De hilarische
avonturen die zij samen hebben meegemaakt hebben ze
op zeer humoristische wijze
opgeschreven in het boek
Ouwehoeren. De dames komen zaterdag 19 mei naar
Zandvoort om van 14.00 tot
17.00 uur bij Bruna Balken
ende hun boek te signeren.

Voorjaarsmarkt

Zondag is het weer zover, dan
is de Voorjaarsmarkt weer in
Zandvoort. Dit betekent dat
het gehele centrum weer
vol komt te staan met allerlei leuke kraampjes, diverse
attracties, gezellige terrassen en bijzonder straatentertainment. Ook zullen er
weer optredens van diverse
artiesten te zien zijn en kunnen er leuke spelletjes gedaan worden waarbij leuke
prijsjes te winnen zijn. Wie
tijdens de Voorjaarsmarkt
het Zandvoorts Museum
bezoekt profiteert van de
aanbieding ‘Kom met twee
en betaal voor een’. Voor
wie liever rustig op het terras wil blijven zitten komt
het verassende straatentertainment gewoon naar

“Ga zitten in de kleermakerszit. Hou je rug recht, zitbotjes goed op de mat, kin
iets naar je borst zodat je
kruin het verlengde is van je
ruggenwervel. Handen op je
knieën. Sluit je ogen. Adem
diep in, door je neus. En
adem weer uit.” Zo ongeveer
begint de Strandyoga van
yogalerares Deva Mandeep
K. Het is telkens weer het
begin van anderhalf uur tot
jezelf komen door actieve
yogaoefeningen, mantra’s
zingen, mediteren en aan
het eind een lange, diepe
ontspanningsoefening .
Het inademen van de zilte
zeelucht, het geluid van de
meeuwen, met je voeten in
het zand en uitzicht op de
horizon maken yogalessen
op het strand tot een bijzondere ervaring! Resultaat?
Een gevoel van ontspanning,
opgewektheid en energie.
Wie wil dat niet? Kijk op
www.strandyoga.nl voor
data en aanmelden.

Online lezen

Voor mensen die in het bezit
zijn van een computer heeft
bibliotheek Duinrand een
nieuwe dienst: streaming
e-books. Bibliotheekleden
loggen in op de website van
de bibliotheek, www.bibliotheek.nl/ebooks, en vervolgens wordt het boek direct
geladen in de browser. Op
die manier heb je het boek
altijd bij de hand, zonder dat
je het boek hoeft mee te nemen of op te slaan. Het aanbod e-books via streaming
is zeer divers en bevat zowel fictie als non-fictie voor
jeugd, jongeren en volwassenen. Bij de start zijn bijvoorbeeld de Nederlandse

boeken van Tais Teng,
Mariska Hammerstein, Pim
Christiaans en Hans Peter
Roel beschikbaar maar de
online bibliotheek heeft ook
vijftig Engelstalige titels en
tien Arabische. Het aanbod
Nederlandse boeken is in
eerste instantie nog beperkt
tot zo’n tachtig titels, maar
dit wordt snel uitgebreid.
Ook voor niet leden is op de
website de mogelijkheid om
te ervaren wat een e-book is.

Zandvoortse rommelmarkt

Op zondag 20 mei zal in De
Krocht de inmiddels bekende
Zandvoortse rommelmarkt
plaatsvinden. Op deze markt
worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden, alsmede antiek, curiosa,
verzamelingen, boeken, etc.
De rommelmarkt is geopend
van 10.00 tot 16.00 uur en de
bar van De Krocht is de gehele dag geopend voor koffie, drankjes en broodjes. De
toegang tot de markt is gratis. De organisatie probeert
zoveel mogelijk wisselende
deelnemers uit te nodigen.
Indien u de komende winter
aan deze markt wilt deelnemen kunt u zich hiervoor op
20 mei aanmelden bij Theo
Smit aan de bar.

Open dag bij ZFM

Op zaterdag 2 juni zet de
Zandvoortse radiozender
ZFM de deur open voor kijkers en luisteraars. Op deze
dag kan iedereen zelf zien
en horen hoe radio gemaakt
wordt. De open dag is de
start van de landelijke ‘Week
van de Lokale Omroep’. In
de studio aan de kruisstraat
kunnen belangstellenden
vragen stellen aan de vrijwillige medewerkers van de
omroep. Meer informatie is
te vinden op www.zfmzandvoort.nl en www.delokaleomroep.nl.
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Krant niet ontvangen?

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

Actie vanaf

donderdag 17 mei
t/m zondag 20 mei
 Toscaans donker, zeer donker

volkoren met pompoenpitten € 1,50

 4 ovenverse appelflappen € 1,95

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

• BH's + slipjes v.a. € 5,• KLEDING o.a. shirtjes, broeken,
rokjes enz. v.a. € 5,-

OP = OP

De meest creatieve
ondernemer van 2010 / 2011

Aankomende zondag staan
wij gezellig buiten:
Aspergesoep uit de keuken van
Fleur € 4,95 een emmer.
Ook branden wij verse noten aan onze kraam.
Binnen zijn wij ook geopend,
kom gezellig bij ons langs.

www.autobedrijfzandvoort.nl

Haltestraat 38, tel. 5715000

Zandvoortsche Hockeyclub
Op woensdagmiddag 23 mei houdt de
Zandvoortsche Hockeyclub een Open Dag.
Doe gratis mee met strafballen nemen:
Benjamini's en F-jeugd (6, 7 jaar) van 15.00 tot 16.00uur,
E-jeugd (8, 9, 10 jaar) van 16.00 tot 18.00 uur,
D-jeugd (11, 12 jaar) van 18:00 tot 19:00 uur.
Voor iedereen is er een traktatie.
Ook komend seizoen hopen we weer veel
nieuwe leden te verwelkomen.
Lid worden kan via de site:
www.zandvoortschehockeyclub.nl

!

Grote Krocht 20B - Zandvoort - 023-5715697

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Open dag
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Echte koopjes op de kraam voor de deur!
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Hoge Hakken Race was van hoog niveau
De tweede Hoge Hakken Race in de Kerkstraat was dit jaar een doorslaand succes. In vergelijking met vorig jaar waren de dames en heren nu gescheiden. Maar liefst 14 hooggehakte vrouwen deden afgelopen zaterdag mee en zes stoere kerels op pijlers van minimaal 7 cm. hoog waagden de steile loop naar de bovenzijde van de Kerkstraat. Zij werden
allemaal fanatiek aangemoedigd door familie, vrienden en een enthousiast publiek, dat
vanwege het fraaie weer in groten getale was opgekomen.

lijk de snelste. Hij versloeg
met ruim verschil Sule Yu en
Dimitri Bluijs, die respectievelijk tweede en derde werden.
De stralende Marcio zei niet
geoefend te hebben op zijn
zwarte pumps, maar wel aan
krachttraining te doen in de
sportschool. En dat heeft hem
duidelijk geholpen. Helemaal
achteraan, met nummer 007,
liep Ron Kaales van BeachHim.
Hij mag dan laatste geworden
zijn, hij kreeg wel het meeste
applaus!

Cheque van € 300

De winnaars Marcio Gomes en Marie Pierre Louis wonnen ieder een cheque van € 300

Bij de vrouwen waren er eerst
twee manches van zeven loopsters, waarvan de eerste drie
van elke race doorgingen naar
de finale. Die werd uiteindelijk
gewonnen door Marie Pierre
Louis, een 25-jarige studente
die, naar eigen zeggen, al van
kinds af aan heel snel kan

lopen. Lange tijd leek het er
overigens niet op dat Marie
makkelijk zou zegevieren. Zij
was in een harde strijd verwikkeld met Rianne Kleine Brinke,
die echter halverwege het parcours onderuit ging. Omdat de
blondine snel opkrabbelde,
wist zij toch nog als tweede

te finishen, vlak voor Najara
Schotvanger, die vorig jaar nog
tweede werd. De meeste deelneemsters vonden vooral het
laatste steile stuk heel zwaar.

De mannen

De 24-jarige Marcio Gomes
was bij de mannen duide-

Voor zowel Marcio als Marie
lag aan de meet een cheque
van € 300 klaar, te besteden
bij de deelnemende winkels
in de Kerkstraat. De nummers
twee ontvingen een modieuze
pump van chocolade, handgemaakt door Chocoladehuis
Willemsen. Verder kregen
alle prijswinnaars een fles
Prosecco en een prachtige bos
bloemen. En om af te koelen
was er na afloop van de race
voor alle hoge-hakken-lopers
een heerlijke beker ijs.

Anti Parkeer Regime Zandvoort
kraakt voorstellen werkgroep
Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst van 26 april in De Blauwe Tram hebben bewoners uit
verschillende wijken suggesties, tips en oplossingen aangedragen voor een beter parkeerbeleid. De werkgroep Parkeren van de Zandvoortse gemeenteraad heeft, na bestudering,
in een uitgebreide notitie een reactie gegeven.
Hoewel de werkgroep het college adviseert een groot aantal suggesties nader te onderzoeken, blijft de kern van het
in te voeren parkeerbeleid
wat de werkgroep betreft
ongewijzigd. Dus bewonersvergunningen in alle wijken
(behalve Nieuw-Noord) en
geen maatwerk. Pas als in
de praktijk zou blijken dat
sommige maatregelen problemen geven, zou nader gekeken kunnen worden naar
aanpassingen. De werkgroep
spreekt zichzelf hierbij min
of meer tegen als ook in het
rapport wordt gesteld dat het
parkeerbeleid zo breed mogelijk moet worden gedragen,
zowel politiek als onder de
bewoners.

Positief is de werkgroep over
de wens tot meer parkeerplaatsen (bijvoorbeeld door
insteekhavens te creëren en
minder groenvoorziening),
betere communicatie met de
bewoners, in de winterperiode het parkeren aan de boulevard weer gratis maken en
toeristvriendelijker worden,
bijvoorbeeld door borden te
plaatsen in meerdere talen.
Over de suggesties om de
parkeervergunningen goedkoper te maken en om gehandicapten gratis te laten
parkeren, stelt de werkgroep
voor deze nader te onderzoeken. Dat geldt ook voor het
knelpunt van te weinig parkeermogelijkheden voor be-

zoekers van bewoners (familiebezoek, verjaardagen etc).
Verder moet volgens de werkgroep een oplossing worden
gezocht voor het lang parkeren voor de snackbar aan de
Vondellaan, bijvoorbeeld door
het instellen van een blauwe
zone. Over de door Trees Mok
bij de Ronde Tafel geopperde
Bergen-variant , waar de eerste parkeervergunning voor
iedereen gratis is, rept de
werkgroep met geen woord.
Het college is nu aan zet. Op
basis van de notitie van de
werkgroep Parkeren kan het
college eventuele voorstellen
aan de raad doen tot aanpassing van het parkeerbeleid.
Daarna moet de raad uitein-

delijk beslissen of er wijzigingen komen in het huidige
parkeerbeleid.
Anti Parkeer Regime Zand
voort is niet echt blij met de
notitie van de werkgroep.
Woordvoerster Trees Mok:
“Het rapport zoals het er nu
ligt is voor de bewoners weinig hoopgevend. Ik heb niet
de indruk dat er naar ons
wordt geluisterd, zoals op de
informatieavond door de politiek werd beloofd. De echte
pijnpunten die tijdens de
Ronde Tafel naar voren kwamen, daar wordt niets mee
gedaan. Wij als actiegroep
zijn ons nu aan het beraden
op wat we verder moeten
doen. We wachten eerst de
reactie van het college en de
gemeenteraad af. Mocht dat
niet opleveren wat wij minimaal willen, dan gaan we verdere stappen ondernemen.”

Zandvoortselaan wordt
voor korte tijd afgesloten
In de nacht van maandag 21
op dinsdag 22 mei aanstaande zal de Zandvoortselaan
tussen de rotonde bij Nieuw
Unicum en de Bentveldsweg
voor alle verkeer afgesloten zijn. De stremming is

van 03.00 tot 06.00 uur. Er
wordt die nacht aan de weg
gewerkt. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer van en naar Zandvoort
omgeleid via de boulevard
Barnaart en de Zeeweg.

Leuke randactiviteiten
tijdens Olympia's Tour
Olympia's Tour was omringd door allerlei activiteiten die
door een comité vrijwilligers, in samenwerking met pro-

fessionals, werden georganiseerd. Zo was er zondagavond

een schitterend vuurwerk en maandag werd er gespind,
gecrost en geracet op dikke banden.

Crossparcours van Victor Bol en Bram Molenaar

Het vuurwerk voor de
Rotonde op het Badhuisplein
werd helaas door slechts een
handvol belangstellenden
gadegeslagen. Wellicht was
de vrij koude wind hier debet aan. Maandag tijdens
de proloog stond er in de
bocht van de Haltestraat
naar de Swaluëstraat, tegenover café Neuf, een
dertigtal spinningfietsen
opgesteld waar een ieder
die er of behoefte aan had
dan wel een weddenschap
had afgesloten kon plaatsnemen. Er waren goede instructeurs aanwezig om leiding te geven. Tegelijkertijd
hadden Victor Bol en Bram
Molenaar van Strandactief
een leuke hindernisbaan
op de Swaluëstraat aangelegd waar de jeugd met hun
crossfietsen veel plezier beleefde.
Iets serieuzer was de Dikke

Bandenrace die na afloop van de proloog van
Olympia's Tour georganiseerd werd. In eerste instantie ontstond er vlak voor de
start lichte paniek toen de
boodschap kwam dat de
hekken in de Zeestraat zouden worden weggehaald.
Een simpele oplossing was
echter direct voor handen.
De organisatie veranderde
het parcours door de renners via de Swaluëstraat
richting Achterom te loodsen en dan weer door de
Haltestraat naar de finish.
De vele deelnemers werden
door de organisatie in een
vijf klassen ingedeeld, waarvan de jongsten drie rondjes
moesten rijden en de oude
groep moest vier keer het
parcours ronden. Een leuk
initiatief dat, na een eerste
editie in 2008, nu wellicht
een nieuwe traditie kan
worden.
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Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Radio Stiphout
Grote Krocht 34, 2042 LX Zandvoort
023-5732649 zandvoort@radiostiphout.nl
BEELD - GELUID - WITGOED - INBOUWAPPARATUUR - HUISHOUDELIJK
TELECOMMUNICATIE - SATELLIET - ETC. ETC.

presenteert in samenwerking met SAMSUNG Nederland

zaterdag 19 mei

van 10.00 tot 17.00 uur een spectaculaire

SAMSUNG SMART TV DEMODAG

alles wat u wilt weten over de nieuwste mogelijkheden uitgelegd!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort

Datum:
dinsdag 22 mei 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie:
Hotel Hoogland, Westerparkstraat 5
Agenda
1. Opening/mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV van 3 november 2011
4. Financiën
- Jaarrekening 2011
5. Bestuurswijziging
- Penningmeester Martin Hofman treedt af en voorgedragen wordt
Peter Bluijs
6. Presentatie van Nel de Jager, Straatmanager in Amsterdam, over haar
aanpak en visie
7. Presentatie van Laurette van Halen, Adviseur regiostimulering KvK,
over ZZP-ers
8. Verantwoording van bestuur over diverse activiteiten
9. WVTTK
10. Rondvraag
11. Sluiting
Het bestuur van de vereniging nodigt u uit om samen
nog even te netwerkborrelen na de vergadering.
Ook niet leden zijn van harte welkom!

Ronde Tafel bijeenkomst
21 mei • 20.00 uur • raadhuis
Bijeenkomst over beeldbepalende panden en
beschermd dorpsgezicht centrum Zandvoort
Op basis van een door het onderzoeksbureau SteenhuisMeurs opgestelde advies met waarderingskaart, is op 6 maart j.l. tijdens een Ronde Tafel bijeenkomst met belangstellenden over
beeldbepalende panden en beschermd dorpsgezicht in het centrum van Zandvoort gesproken.
De reacties van inwoners die de gemeente heeft ontvangen tijdens de Ronde Tafel en via andere
kanalen hebben geleid tot een aangepast advies en waarderingskaart.
Dit heeft geleid tot een aangepaste lijst met gemeentelijke monumenten en een lijst met
beeldbepalende panden en combinaties van beeldbepalende panden. Op de waarderingskaart
zijn al deze panden opgenomen naast de al bestaande rijksmonumenten. Ook zijn op deze kaart
openbare ruimten en groen, die voor het behoud van de kleinschaligheid en authenticiteit van
het centrum van belang zijn, meegenomen.

Kijk ook op onze website

www.radiostiphout.nl

Volg ons op Twitter en FaceBook of scan de MyTaggle code hiernaast!
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Tijdens de bijeenkomst op maandag 21 mei wordt aan de hand van het aangepaste advies en
waarderingskaart uitgelegd hoe een en ander wordt opgenomen in het nieuw op te stellen
bestemmingsplan voor het centrum van Zandvoort.
Kijk op de www.zandvoort.nl voor het advies en de waarderingskaart.

U bent 21 mei om 20.00 uur van harte welkom in de Raadzaal van het gemeentehuis.

‘Geef om uw regio’
Het Instituut Fondsenwerving (IF) heeft dinsdag 15 mei
het eerste exemplaar van de regionale gids ‘Geef om uw

regio’ Noord-Holland Zuid/West uitgereikt aan burge-

meester Niek Meijer. In de gids presenteren maatschap-

pelijke organisaties uit de regio zich aan de hand van hun
belangrijkste aandachtsgebieden.

Zandvoortse Courant • nummer 20 • 17 mei 2012

Interessante sprekers op
ledenvergadering OVZ

Bloemsierkunst Bluijs

De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) heeft twee
interessante sprekers uitgenodigd op de eerste ledenver-

gadering van dit jaar. Nel de Jager, Straatmanager in Am-

sterdam, zal haar visie overbrengen en Laurette van Halen, Adviseur regiostimulering KvK, geeft een presentatie
over ZZP-ers.

Vlnr: Hanneke Lenkens, directeur van het IF, burgemeester Niek Meijer en
Willemijn van den Bos van Nieuw Unicum

Schenken en nalaten zijn
manieren om een goed doel
te steunen, waarbij ook de
schenker/nalater voordeel
kan behalen. Voor iedere
persoonlijke situatie kunnen
diverse mogelijkheden zijn;
een notaris kan hier meer
informatie over verstrekken.
Eind vorig jaar is Instituut
Fondsenwerving (IF) gestart
met de uitgave van de reeks
‘Geef om uw regio’-gidsen.
Regio Noord-Holland Zuid/
West is de zesde gids die

wordt gelanceerd. Eén van
de organisaties die in de gids
te vinden is, is de Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum.
De Stichting biedt individuele en projectmatige hulp aan
de 250 lichamelijk gehandicapte bewoners van Nieuw
Unicum. Deze hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een
dagje uit, aanschaf van een
bril of behandeling bij een
acupuncturist ten behoeve
van pijnbestrijding, draagt
bij aan een hogere kwaliteit
van leven.

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.

Over communicatie gesproken
Communicatie begint met luisteren naar elkaar. Luisteren vanuit
de bereidheid om iets te doen met de informatie van de ander. En
dat was nu precies waar het aan ontbrak tijdens de openbare
vergadering van de gemeente (Ronde Tafel geheten) van 8 mei
met als thema communicatie.
Een mevrouw aan tafel legde helder en duidelijk uit waarom ze
tegen de invoering is van een call center met het gezamenlijke
nummer 14023 voor iedere gemeente in de regio. Terecht merkte
zij op dat een call center alleen maar de afstand tussen de gemeente en haar inwoners vergroot. De spreekster kreeg veel
bijval. Ondanks dat men vond dat het huidige meldpunt goed werkt,
bleef de gemeentelijke ambtenaar maar hameren op het nut van
een call center. Achteraf heel begrijpelijk. Het call center is nota
bene al in bedrijf, u kunt het nummer gewoon bellen!
Dit is het zoveelste voorbeeld van semi inspraak. Een koude douche
voor de mensen die een avond vrij hebben gemaakt om een bijdrage
te leveren aan het beleid van de gemeente. Laat burgerparticipatie
in Zandvoort niet verzanden!

Liselot de Jong

De ledenvergadering vindt
komende dinsdag 22 mei
vanaf 20.00 uur plaats in
hotel Hoogland. Na de formele agendapunten zullen
beide dames een presentatie geven. Nel de Jager is
vorig jaar in de publiciteit
geweest nadat zij de Piet
Kranenburgring gewonnen heeft voor haar onvermoeibare inzet voor het
oppeppen van de leefbaarheid en de economie van
Amsterdamse winkelstraten. Zij is al sinds 1987 de
winkelstraatmanager van
de Haarlemmerbuurt (Haar

lemm ers traat /Haarl em
merdijk e.o.) en de Utrecht
sestraat. De KvK stopt veel
energie in het stimuleren
en begeleiden van ZZP-ers.
Daarover komt Laurette van
Halen, Adviseur regiostimulering KvK, een presentatie
geven.
Ook geïnteresseerden die
(nog) geen lid zijn van OVZ
zijn van harte welkom op
deze avond. Na afloop van
de vergadering nodigt het
bestuur de aanwezigen uit
voor een netwerkborrel aan
de bar van het hotel.

door Erna Meijer

In 1928 liet opa van de Meije, afkomstig uit de Bollenstreek,
zich als bloemist inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
Eenmaal in Zandvoort wonende werden de eerste boeket-

jes verkocht vanuit de serre aan de Haarlemmerstraat 1.
Hoe anders is dat tegenwoordig. Het ruime pand achterin
de Haltestraat, dat vroeger eveneens gediend heeft als

woonhuis van de familie, wordt al jaren bestierd door de
broers en tevens kleinzoons van de oprichter: Jef (56) en
Henk Bluijs (49).

Krocht in samenwerking met Samsung Nederland een da-

“Onze vader is in eerste instantie in 1953 voor zichzelf
begonnen met een bloemenzaak in Amsterdam, maar
heeft deze zaak in 1969 van
zijn schoonvader overgenomen”, vertelt Jef met veel
plezier. “Ik zelf hielp al heel
jong mee in de zaak met het
vullen van zakjes aarde en op
mijn 16e kwam ik definitief in
dienst.” Broer Henk kon niet
achterblijven en zo is deze jarenlange samenwerking tot
stand gekomen. Thans wordt
de winkel draaiende gehouden met totaal vijf personen.

“We gaan allemaal toe naar
een eigen netwerk in huis.
De verwarming, de wasmachine, de magnetron en
nog veel meer apparaten
zullen in de nabije toekomst allemaal in een netwerk verbonden zijn met
een centrale computer. Ze
kunnen dan naar believen
in en uitgeschakeld worden. Zo ook deze televisies
waar je echt alles mee kunt
doen. Ze zijn ‘gewoon’ een
computer”, vertelt eigenaar
Jörgen Stiphout. Om hier op
in te kunnen spelen is Radio
Stiphout nu ook laptops, tablets en routers gaan verkopen. “Radio Stiphout heeft
zich eigenlijk nooit echt
bemoeid met computers

Jef zit, zoals dat genoemd
wordt, drie keer per week al
om 6 uur ‘voor de klok’ in de
bloemenveiling in Aalsmeer
om de zeer grote sortering
verse bloemen en planten
aan te vullen. Dat was vooral
nodig na de heksenketel van
de afgelopen week, want
de dagen rond Moederdag
vormen vanouds één van de
drukste periodes in het jaar.
Het in overleg, op verzoek of
ook zelfstandig opmaken van
rouw- en trouwwerk behoort
eveneens tot de dagelijkse
gang van zaken, maar zoals
Henk het verwoordt: “het
kleine werk, het samenstellen van een boeketje”, en het
persoonlijke contact met de
klant vinden zij toch wel het
allerbelangrijkste.

De nieuwste smart tv’s
bij Radio Stiphout
Er is een hele nieuwe generatie van Samsung smart tv’s
op de markt gekomen, met toepassingen als spraak- en

gebaarbediening, social media, Skype en nog veel meer.
Zaterdag 19 mei organiseert Radio Stiphout aan de Grote
verende demonstratiedag.

Maar als u aan zo een netwerk wilt gaan beginnen,
hebben wij nu alles in huis
wat u nodig hebt. We installeren het ook en zorgen
dat alles werkt. Wij hebben
daarvoor goed opgeleide
medewerkers die ook bij
eventuele problemen kunnen worden ingezet”, aldus
Stiphout.
Als u zaterdag tussen 10.00
en 17.00 uur bij Radio Stip
hout, Grote Kocht 34-36,
naar binnen stapt, kunt u
zo een smart tv aan het
werk zien. Medewerkers
van Samsung Nederland
verzorgen een doorlopende
demonstratie die u versteld
zal doen staan. Mis het niet!

Er zijn niet zoveel bloemenzaken meer op Zandvoort.
Natuurlijk zorgen sommige
supermarkten en de wekelijkse markt op woensdag best
voor concurrentie, maar het is
toch wel een verschil of je een
kant-en-klaarproduct koopt
of de keuze hebt uit een grote hoeveelheid bloemsoorten
en planten. Zo staan er in de
winkel rozen in de meest uiteenlopende kleuren en soorten naast prachtige grote
sprietchrysanten in een bijzondere kleurschakering. De
hortensia’s, zowel in de pot
als op de vaas, zijn een lust
voor het oog en dat geldt ook
voor al het ‘buitengoed’, zoals
de hang- en stamfuchsia’s,
de margrieten, de meizoentjes en al die andere planten
die zo doen verlangen naar
een zonnige lente en zomer. Binnen is eveneens een
ruime keuze uit vazen, sierpotten en manden, die ervoor zorgen dat het levende
materiaal nog beter tot zijn
recht komt.
Via Euroflor kunnen alle
bestellingen ook buiten
Zandvoort bezorgd worden. Bloemsierkunst Bluijs,
Haltestraat 65, tel. 5712060,
is op zondag en woensdag
gesloten. De overige dagen
kunt u terecht van 09.00 tot
18.00 uur.
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ZANDKORRELS
Het Pakhuis
de 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
.........................................................
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
........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat
€ 125,- per maand
06-53256274

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
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

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

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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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
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Te huur: Woonruimte
De Schelp 57+82.
Tel. 06-53389170
.........................................................
Leuke rommelmarkt
zaterdag 19 mei, 10-16
uur. Binnen of buiten. De
kantine is open. U komt
toch ook even kijken bij de
Volkstuindersvereniging?
Duinpieperspad 2, Zandvoort
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van ingegroeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd
in de reumatische- en
diabetische voet. Pro-voet
lid. 15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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

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.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Gevraagd: tuinhulp
voor 1 à 3 uur per week.
Tel. 5713461
.........................................................
Bianca Dorsman vertelt en
zingt in ‘Het laatste uur’,
zondag en maandagavond
23.00 uur op ZFM radio

Nieuw in Zandvoort:
Kennemer Trimsalon.
Trimsalon en privé
logeermogelijkheden
voor uw hond. Kijk voor
meer informatie op
www.kennemertrimsalon.nl
.........................................................
Te huur: garageplaats
in parkeergarage onder Hogeweg 56.
Huurprijs € 80,- per maand.
Info: 06-27139786,
email: kantoorhogeweg56@kpnmail.nl
.........................................................
Te huur kantoorruimte
Hogeweg 56 D.
Huurprijs € 650,- per
maand excl. btw en nutsvoorzieningen. Gestoffeerd,
pantry met koelkast.
Info: 06-27139786,
email: kantoorhogeweg56@kpnmail.nl
.........................................................
Luxe zonnebank met airco,
verneveling, aroma, enz.
15 min. voor € 12,- of 10x
voor € 100,-. Slender You
Zandvoort, Hogeweg 59a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Neem contact op!
De Hedi’s International
.........................................................
Heeft u zoveel moeite met bukken?
Vraag dan iemand
anders, die wel in staat
is om poepzakjes
te gebruiken, om uw
hond uit te laten!
Belangengroep
Hondenbezitters Zandvoort
.........................................................
Eigenlijk wel zo gemakkelijk
dat u de billen van uw hond
niet hoeft af te vegen en
het simpele gebruik van
een poepzakje al volstaat.
Maar doe dat dan ook!
Belangengroep
Hondenbezitters Zandvoort
.........................................................
‘Ik ben het brood dat leven
geeft’, zei Jezus. ‘Wie bij
mij komt zal geen honger
meer hebben, en wie in mij
gelooft zal nooit meer dorst
hebben.’ -- Johannes 6:35
.........................................................
Biedt zich aan:
ervaren kinderoppas,
eventueel met huiswerkbegeleiding, en het
bereiden van een gezonde
kindvriendelijke maaltijd.
Tel. 06-38157862
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Talenten genoeg bij de Theaterschool
Sinds september 2011 heeft Zandvoort een eigen Theaterschool. Elke week worden in het
Louis Davids Carré acteer- en zanglessen gegeven aan kinderen en volwassenen. In het

weekend van 12 en 13 mei was het Circustheater Zandvoort volledig uitverkocht bij de
diverse voorstellingen van theater school Het Nest.

Een grote groep kinderen deed mee aan de kindervoorstellingen

tekst en foto Nel Kerkman

Initiatiefnemers van de theaterschool zijn oud-Zandvoorter Zakaria el Bouzrute en de
Amsterdamse Esther Spee.
Met hun artistieke en professionele inzet brengen zij
ook bij de allerkleinste leerlingen hun passie over. Vanaf
september hebben de leerlingen keihard gerepeteerd voor
de twee voorstellingen ‘Hotel
het Bos’ en ‘Koekjes voor de
burgemeester’. Beide zijn speciaal voor hen en met ideeën
van hen geschreven.

Koekjes voor
de burgemeester

We geven je het maar te doen
om 30 kinderen bij ‘Koekjes
voor de burgemeester’ al zingend en spelend geordend op
het toneel te krijgen. Het was
dan ook een komen en gaan
op het podium. Het verhaal
ging over een vredig dorpje
waar opeens een nieuwe
meester komt. Zijn aanpak is
anders dan die van de oude
juf en dat geeft uiteraard problemen. De kinderen vinden
de meester “STOM” en laten
dat luid en duidelijk horen. De

meester heeft snode plannen
om de burgemeester met eigengemaakte koekjes te betoveren. En zoals altijd was
ook hier ‘eind goed al goed’.
De meester wordt ontmaskerd en hij blijkt de verdwenen liefje van de dochter
van de burgemeester te zijn.
Burgemeester Niek Meijer en
zijn vrouw waren aanwezig
en genoten zichtbaar van het
ongedwongen spel. Een losse
veter van burgemeester Sem
Hittinger gaf even beroering
in de zaal, want stel dat hij er
over zou vallen? Maar zelfs

dat werd prima opgelost.

Hotel het Bos

Deze groep van 28 kinderen
had tijdens de opening van
de Kinderkunstlijn al een
voorproefje laten zien van
hun kunnen. Ook bij deze
groep veel enthousiasme
en plezier om het stuk te
tonen aan een volle zaal. De
spanning was te snijden, de
leerlingen stonden met plankenkoorts in de coulissen te
wachten voor hun optreden.
Een zeer actueel onderwerp
in het toneelstuk is pesten.
Twee meisjesgroepen zijn
in een afgelegen hotel gestrand maar het klikt niet
zo tussen de groepen en het
pesten begint. Met hulp van
15 opgeroepen geesten komt
alles weer op zijn pootjes
terecht. Een terecht applaus
ook voor deze jeugdgroep.
Met een mooie bos bloemen
werden Ria Driehuizen en
Joyce Draijer bedankt voor
het grimeren, Eddy Konijn
voor de techniek, Bernadette
Strik maakte de kleding en
Geronimo Latumeten verzorgde als producent de muziek.

Ook de volwassen acteurs zorgen
voor verrassend toneel
Een viertal volwassen studenten van de Zandvoortse theaterschool Het Nest hebben laten zien dat deze school eigenlijk, na pas één jaar, niet meer weggedacht kan worden. Beginnend met een eenakter en na de pauze met zelf
gemaakte sketches hebben ze getoond wat ze in een jaar
hebben geleerd. Het theater van Circus Zandvoort was een
uitgelezen plaats voor deze voorstellingen.

De volwassen acteurs en medewerkers Het Nest

door Joop van Nes jr.

Voor twee van de vier acteurs was het überhaupt de
eerste keer dat ze op de bühne stonden. Ed Fransen en
Liëndo Bos hebben jarenlange podiumervaring bij Wim
Hildering opgedaan, maar
Miri Grau-Cohen en Nienke
Prins-Dolstra maakten hun
debuut op een podium.
De eenakter ‘Herman’ van
Marc van Elzen toonde dat
er nog wel hier en daar aan
de techniek geschaafd kan
worden. Vooral het snelle
en zachte binnensmonds
praten kan en moet beter.
Maar de bewegingen en mimiek zijn goed verzorgd. Een
sterke rol van ‘good old’ Ed
Fransen als de vader die dui-

L’Harmonie Nouvelle
In het kader van de Kerkpleinconcerten presenteert stichting Classic Concerts komende zondag L’Harmonie Nouvel-

le. Dit kwintet blazers bestaat uit studenten van de afde-

ling Oude Muzike van het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Zij bespelen middeleeuwse instrumenten en brengen
dan ook voornamelijk middeleeuwse muziek ten gehore.
Aan het einde van de achttiende eeuw hadden veel
hoven in Europa een blazersensemble in dienst. Zo een
ensemble, ‘Harmoniemusik’
genaamd, bestond meestal
uit acht blazers en was vooral in Wenen ten tijde van
Mozart erg populair. Na de
Franse revolutie zocht men in
Parijs naar nieuwe muzikale
vormen waarin de nieuwe
tijdgeest tot uitdrukking kon
komen. Het blaaskwintet met
fluit, hobo, klarinet, hoorn en
fagot was er een van.
L' Harmonie Nouvelle is opgericht door vijf jonge musici die zich met historische
uitvoeringspraktijk bezig-

houden. Dit betekent het
bespelen van authentieke instrumenten of kopieën daarvan, maar ook het bestuderen van historische bronnen
voor een verdiepte interpretatie van de stukken. De vijf
musici hebben elkaar tijdens
projecten en cursussen leren
kennen, onder andere bij het
Nederlands Jeugdorkest en
het Internationale Festival
voor Muziek en Dans in
Granada, Spanje.
Het concert in de Protestant
se kerk aan het Kerkplein begint zondag om 15.00 uur en
de kerk gaat om 14.30 uur
open. De entree bedraagt
€ 5 per persoon.

Carmen Gomes
in Oomstee Jazz
Carmen Gomes is een zeer talentvolle zangeres en haar

vermogen te intoneren en te interpreteren is indrukwek-

kend en oogst alom bewondering. Vrijdag 18 mei zingt zij
in café Oomstee.

delijk aanwezig was, maar
ook de al door de wol geverfde Liëndo Bos (schoonzoon)
was goed op dreef en kent
duidelijk het klappen van de
zweep.
De zelf geschreven sketches
was een aaneenschakeling
van goed bedachte teksten
en vooral attributen. De
compilatie liet een aantal
zaken zien die heden ten
dagen niet meer zo vreemd
zijn. Soms kritisch, soms herkenbaar maar altijd met een
hele grote knipoog. Kortom
een programma dat lekker
in elkaar zat en waarbij het
publiek met de twee talentvolle nieuwe actrices Miri
en Nienke kennismaakte.
Nu maar wachten op de volgende jaarvoorstelling.

Carmen Gomes | foto: Vincent Carmiggelt

Carmen wordt tot Nederlands
grootste jazztalenten gerekend. Haar stem is het best te
omschrijven als 'soul/jazz met
een bluesy touch' waarmee zij
muzikaal tot het uiterste gaat.
Zij won diverse prijzen waaronder het Nederlands Jazz
Vocalisten Concours, maakte
opnames met het Metropole
Orkest en zong op het North
Sea Jazz Festival. Met haar
band Carmen Gomes inc. nam
ze al 7 Cd’s op en nummer 8 is
in de maak.

Van haar vaste bandleden is
vrijdag alleen contrabassist
Peter Bjornild aanwezig. Op
toetsen speelt Jean Louis
van Dam en met Menno
Veenendaal op drums zal er
ongetwijfeld een prachtige
chemie ontstaan waardoor
de bezoekers een indrukwekkend optreden tegemoet
kunnen zien. Het concert bij
Oomstee Jazz begint om
21.00 uur en de entree is zoals te doen gebruikelijk geheel gratis.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Aspergeschotel met beenham
en Hollandaise saus
500 gram € 6,25

Onze Spaanse topper
Iriana Viuri Blanco
mooi droog, per fles € 4,95
6 flessen nu voor maar € 25,-

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689

Wist u al dat er elke
week nieuwe artikelen op
onze webshop bijkomen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand mei:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Tapijt
Vinyl
Laminaat
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

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

Horeca:

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - 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 F1

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
herenshirts

20 Mei markt

Alles op de kraam
€ 25,- per stuk!

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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

PERSONAL TRAINER
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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?

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)

uit!
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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.
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Behoorlijke kans op
een droge Hemelvaart

door Nel Kerkman

Mei blijft ook de komende periode en mogelijk zelfs tot

en met de slotfase een beetje het zorgenkindje van dit

André Gielen
Tot de bekende Zandvoorters behoren zeker de notarissen.
Eén van hen, André Gielen, is van 1988 tot medio 2004 notaris geweest. Als badgast kwam hij al met zijn ouders vaak
voor een maand naar Zandvoort en destijds vond hij het
dorp erg gezellig. Toch had hij nooit gedacht dat hij ooit samen met zijn vrouw naar Zandvoort zou verhuizen.
Buiten zijn beroep heeft hij nog veel meer voor Zandvoort
betekend en deze pagina is te klein om al zijn verdiensten
te vermelden. We zullen het daarom beknopt houden. De
ontmoeting voor het interview vindt plaats in het
Huis in de Duinen waar André tijdelijk in de
ziekenboeg verblijft. Door een val heeft
hij een pees bij zijn knie gescheurd
waardoor hij met zijn been in
het gips zit en rolstoel gebonden is. “Het is gelukkig maar
tijdelijk”, zegt hij lachend.
Desalniettemin blijft hij positief, en de verzorging vindt
hij prima.

Notariaat

voorjaar. De afgelopen jaren was steeds het Azorenhoog

het jaar samen met zijn vrouw de 2 honden en schapen
aanwezig is.

Druk leven

Zoals gezegd geven we beknopt weer wat André naast zijn
werkzaam leven zoal gedaan heeft. Tot voor kort was hij
lid van de Lions afdeling Zandvoort, hij heeft aan de wieg
gestaan van de Stichting Strandkorrels, heeft de wetswinkel
gestalte gegeven in Zandvoort, is bij de raad van toezicht
geweest van de Rabobank, gaf 4 jaar lang cursus aan klerken,
bemande het secretariaat van de Sancta Maria, is persnotaris geweest, lid van de specialisten Estate Planners
Notariaat (EPN) en hij was voorzitter van de
commissie beroep en bezwaarschriften.
Maar dan we zijn er nog niet! André
is ook nog 10 jaar actief raadslid
geweest in Zandvoort, van 1974
tot en met 1980 voor de VVD
en van 1982 tot en met 1986
voor Inspraak Nu, samen
met wethouder Flieringa.
“Het waren drukke tijden
maar het was ontzettend
leuk om te doen. Ik vond
het een geweldige periode
met ‘Flier’ en met de vele
anderen. Tijden veranderen ook in de politiek”, aldus
André over die tijd.

In 1943 werd André Gielen
te Arnhem geboren en net
een jaar oud moest het gezin Gielen naar Apeldoorn
evacueren vanwege de slag om
Arnhem. Op acht jarige leeftijd
verhuisde het gezin naar Bussum
Hobby’s
waar André de basisschool en de midOm zich heerlijk te ontspannen golft
André Gielen
delbare school heeft afgemaakt. Eigenlijk
André meestal in Ierland omdat het daar
wilde hij na deze schoolperiode naar de toneelongedwongener aan toe gaat dan hier. Maar anschool met richting regisseur maar die plannen zijn ge- tiek verzamelen en dan speciaal schilderijen klassieke stijl
strand. Na zijn diensttijd als officier bij de cavalerie besloot is favoriet bij André, daarom is hij bij de Open Universiteit
André om de studie notarieel recht te gaan volgen bij de Amsterdam een studie kunstgeschiedenis begonnen met
Vrije Universiteit van Amsterdam. Na een (toentertijd) zes- als onderdeel filosofie en literatuur. Daarbij is hij lid van een
jarige universitaire studie volgde nog een stage voordat je museumclub die uitsluitend bestaat uit mannen. Een keer
benoembaar werd tot notaris. Tot die tijd was je kandidaat- per maand wordt er een tentoonstelling uitgezocht waar
notaris. Bij het zoeken naar een stageplek klopte Gielen ook men dan naar toe gaat. Zelfs als hij in Ierland is, komt André
aan bij notaris Weve in Zandvoort, maar jammer genoeg er speciaal voor terug. Het is duidelijk dat de Gielens hun
was de vacature al vergeven. Later kwam hij alsnog terug rust vinden in Ierland, waar ze al goed ingeburgerd zijn bij
bij notaris Weve, maar dan als zijn opvolger.
de bevolking. André geniet er van de natuur om zich heen
en zijn vrouw Marja maakt schitterende aquarellen van het
Ondertussen was André getrouwd met Marja en het gezin Ierse landschap.
Gielen breidde zich uit met 2 dochters en 1 zoon, later gevolgd
door nog 4 kleinkinderen. Van de Matthijs Molenaarstraat André heeft geen politieke ambities meer, dat boek is dicht.
verhuisde het gezin naar de Haarlemmerstraat om tenslotte Zo te zien liggen er interessantere boeken op tafel die hem
naar het huis te gaan op de Kostverlorenstraat. Na zestien boeien. Ondanks dat we elkaar nog nooit eerder hadden
jaar besloot André zijn notariaat over te dragen, het werd gesproken, was het een gezellig gesprek, de tijd vloog voorbij.
tijd om zich te gaan wijden aan zijn hobby’s, zijn gezin en Hopelijk gaat de revalidatie van André Gielen voorspoedig zozijn tweede huis in Ierland waar hij een groot gedeelte van dat hij de draad van zijn activiteiten weer snel kan oppakken.

Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 10

aan zet in de meimaand, terwijl depressies op afstand

bleven en richting IJsland koersten. Nederland vertoef-

de steeds in de droge en tamelijk stabiele zone met zon
en prima temperaturen.

Gevolg was bijvoorbeeld een
jaar geleden dat we pardoes
het droogste voorjaar ooit
voor onze kiezen kregen. Tot
eind juni bleef het bijzonder
droog waarna de ‘hoogzomerregens’ toesloegen.
Uitmuntend voor de appel- en perenoogst en voor
de kersen niet in de laatste
plaats, maar voor de gewone
‘gebruiker’ van het zomerweer minder natuurlijk.
Dit voorjaar zijn de bakens
verzet en liggen de weersbepalende drukgebieden
op geheel andere plaatsen. Het hogedrukgebied
kiest nu steeds domicilie
boven Midden- en NoordScandinavië en een ander
hoog ligt boven de oceaan.
Juist tussen deze twee systemen in bevinden zich
hinderlijke lagedrukgebieden met het accent vaak
in de buurt van Nederland,
Engeland en Frankrijk.
Daardoor blijft ons weer
telkens onstandvastig en
periodiek wisselvallig.

zelfs geheel) droog met
waarschijnlijk vrij veel zon
en het kwik komt al iets hoger uit, op zo’n 12-13 graden.
Normaal is tot 17-18 graden
in West-Nederland voor
half mei het gemiddelde.
Vervolgens draait de wind
op vrijdag naar noordoost
of oost door toenemende
invloed van lage druk bij
Frankrijk.
Gevolg is dat het geleidelijk
zachter wordt richting het
weekend. De middagtemperatuur komt uit in het traject 17-18 graden, maar veel
meer thermische winst zit
er niet in voor Zandvoort en
omgeving. In het weekend
neemt dan wel die wisselvalligheid weer toe (enkele
buien vooral richting zondag).

Ook volgende week blijft het
tamelijk wisselvallig weer
met nogal gematigde temperaturen. Tegen de maandwisseling zijn er betere perspectieven en daarover later
meer. Meer weer is er via
Op 17 mei, Hemelvaartsdag, www.weerprimeur.nl, of via
lijkt het wel mee te zullen het nummer 0900-1234554.
vallen met het weerbeeld.
Het is dan zo goed als (of weerman Marc Putto
Do.
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KAKURO

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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De oplossing staat onderaan 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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Dier van de Week

De kleine stoere Kidoko is een
Cairnterrier reu van 3,5 jaar. Het is een
heerlijk, vrolijk en energiek mannetje dat
ook lekker eigenwijs kan zijn; dat hoort nou
eenmaal bij zijn karakter. Af en toe kan hij
wat fel uit de hoek komen maar over het
algemeen is het een brave hond. Hij heeft
duidelijke regels en grenzen nodig; als dat
wordt vergeten dan gaat hij de baas spelen
in huis. Om deze reden is het ook aan te
raden om niet al te kleine kinderen bij hem in huis te hebben. Met andere honden kan
hij prima omgaan, hij heeft hierbij wel zo zijn voorkeur en niet iedere hond vindt hij even
leuk. Katten heeft hij liever niet in zijn buurt. Kidoko is een klein beetje te dik maar omdat
het zo’n energiek ventje is zal hij dat gewicht snel kwijt raken als hij een baasje vindt die
lekker met hem gaat wandelen en spelen. Kidoko houdt wel van een uitdaging; een leuke
cursus zou voor hem dan ook fantastisch zijn. Bent u de baas die Kidoko regelmaat en
aandacht kan geven? Kom dan snel eens langs om met hem te wandelen!
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Kookrecept
Kookrecept

FDH

Beemster-kaaskoekjes met rode-uicompote
Dessert voor 4 personen

Deze week eens aandacht voor een hartig dessert. Mocht u ook nog iets
zoetigs willen, serveert u dan eerst het hartige dessert en daarna het zoete.

De oplossing staat onderaan deze pagina

Benodigdheden:
100 g koude boter,
in blokjes,
100 g oude Beemsterkaas,
geraspt,

500 g rode uien,
250 g fijne suiker,
1 zakje vanillesuiker,
100 g bloem,

1 eidooier,
1/2 theelepel kerrie,
125 ml crème fraîche
of geslagen room.

Bereiding:

Snijd voor de uicompote de uien in kwarten, snijd de kwarten 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, tot een compote
ontstaat. Reken op zeker 30 minuten. Zet apart. Verwarm 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 de kerrie tot een deeg. Maak van het deeg koekjes en verdeel
deze over de bakplaat. Bak de koekjes in 5 minuten goudbruin (of iets langer als dat
nodig is). Haal de koekjes uit de oven en laat ze afkoelen. Verdeel de crème fraîche of
geslagen room (naar eigen smaak, hangop is ook erg lekker) over de koekjes. Leg op de
crème fraîche of room een lepel rode-uicompote. Dien vervolgens op.

+

191

=
=
244 = 481
61
x

-

4

916

:

= 252
+
= 229

3

11

2

12

8
1

3
5

4

7

2

5 9\25

		

8 13\15 5

13

		

2

6

		

1

31

		

1

9

4

10

5

		

5
8
6
22

3
7

9
1
6

25 7\13

3
8\7
9
4

7
2
4
8
5

1
6
4

2
1
3

8
3
22
3

13 26\17 9
12

1
8
9

16

Oplossing Breinbreker

=
725

Oplossing Kakuro

Zandvoortse Courant • nummer 20 • 17 mei 2012

Uitgesproken!

Interview
Onze Jane Bont,
een bijzondere persoonlijkheid

Wij zijn scheppers, toch?

Veel mensen houden van dieren. Maar voeren die ook actie
bij een bont modeshow of bij de ambassade van Canada in
Den Haag tegen de zeehondenjacht? De van oorsprong uit

Hilversum afkomstige Nancy Slot wel. Zij is een moedige

38-jarige dierenliefhebster pur sang en sinds 2009 vrijwilligster bij de ‘Bont voor Dieren’.
door Mandy Schoorl

Waarom? Omdat zij het belangrijk vindt om te laten zien
wat er gebeurt in dierenleedland en omdat ze aan wil tonen dat financiële belangen in veel gevallen nog steeds
boven het welzijn van dieren wordt gesteld. Nancy las over
bontmeldingen op de site van de Bont voor Dieren waar
je winkels op kan geven waarvan je weet dat zij echt bont
verkopen. Door aanhoudende bontmeldingen begon haar
naam behoorlijk op te vallen op het secretariaat aldaar,
en werd zij benaderd om vrijwilligster te worden. Zij heeft
bedrijven gecheckt of zij nog steeds terecht op de bontvrij
lijst stonden en heeft als een ware Sherlock Holmes bontkleding in winkels meegenomen naar pashokjes om ze te
checken op echtheid en als dit het geval was labels en bont
gefotografeerd als bewijs.
Nancy vindt het vreselijk als mensen in een soort moedeloosheid over haar spreken als: ‘daar heb je de activist
weer’… want de strijdlust om voor dieren te vechten zit in
haar genen. Het is als vanzelf gekomen. Opkomen voor de

Nancy Slot

zwakkeren in de maatschappij (voor zowel dier als mens)
doet zij al sinds zij jong is. Dat zit in haar. Ze heeft onder
andere gestreden voor orka Morgan om haar terug te krijgen naar haar land van oorsprong (in plaats van gevangenschap). En door zelf een actie/reddingsplan op te zetten,
door zelf te lobbyen voor donaties om de advocaat te kunnen betalen en door de juiste mensen op te trommelen
om samen iets te doen, was de ‘orka coalitie’ snel gevormd.
Ondanks meerdere rechtszaken, woordvoeringen, persberichten schrijven en het geven van interviews (tot Pauw &
Witteman aan toe) is de orka helaas toch naar Tenerife vervoerd, maar dat wil niet zeggen dat de strijd al gestreden is!
Hoewel acties en campagnes voeren haar energie geeft, is
het soms best vermoeiend naast haar werk als eigenaresse
van een sigarenwinkeltje in Amsterdam en het leiden van
een familieleven. Een ontspanmoment voor haar is dan
ook samen met haar man en 2 kindjes aan het strand eten
en wegdromen bij een prachtige zonsondergang. Na zo’n
avondje heeft zij niet eens het idee meer dat ze gewerkt
heeft, op zo’n moment is zij gewoon zielsgelukkig. Als zij uit
Amsterdam ons dorp binnenrijdt voelt het als thuiskomen,
en dat al voor de afgelopen 12 jaar.

Kijk nou eens!

Wij zijn scheppers van het leven. Alles wat er nu bestaat
in de wereld, is gecreëerd door onze gedachten en ideeën. Auto’s, bedrijven, huizen, kleding, voedsel, medicatie,
noem maar op. En het creëren is niet alleen voor de geniën
hier op deze wereld. Iedereen kan creëren en iedereen is
uniek. Alleen moeten we het gewaarworden, erkennen
en het weten te gebruiken. Want daar komt het tenslotte
op neer.
We hebben allemaal onze talenten en hebben zo onze
eigen ideeën over dingen. En hoeveel mensen zouden
eigenlijk iets anders willen doen met hun leven? Maar
doen het niet omdat ze denken dat het niet haalbaar
is, of dat ze het niet kunnen? Als meneer Edison zo had
gedacht hadden we geen gloeilamp, zeg maar. Geloven
in het ‘onmogelijke’! En we voelen ons ook vaak ziek, ellendig, gestrest en vertellen dit graag aan heel de wereld.
En de media doet er ook nog eens een schep bovenop door
te melden hoeveel ellende er in de wereld is. De godganse
dag. Vind je het gek dat we ons soms niet goed voelen?
Het wordt ons ingepeperd dat de wereld een onveilig plek
is met oorlog, honger en misère. Niets is minder waar.
Als we ons beter willen voelen zouden we toch gewoon
gezondheid, liefde en geluk kunnen creëren in ons leven?
Zoals ‘The Secret’ beaamd. De wet van aantrekking. Als je
iets wil, moet je het visualiseren dat je het al hebt. Lastig
doch. Daar zit de moeilijkheidsgraad in. We weten ook
dat liefde sterker is dan angst en dat we er vanuit mogen
gaan dat het leven het beste met ons voor heeft. Ook al
denken we soms van niet. Goh, dit
lijkt wel een stukje uit een zelfhulp
boek. Nou ja, zoals Ramses Shaffy
dat mooi zingt: ‘Zing-Vecht-HuilBid-Lach-Werk en Bewonder’. Maak
er wat moois van!

door Maxim Roos

door Maxim Roos

Tegeltje
Ondanks het tegenvallende weer zijn de eerste badgasten al gesignaleerd.

‘Sarcasme is een dienst
die geleverd dient te worden
aan mensen die
domme vragen stellen.’
(
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Installatiebedrijf
Ton Bakker

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

Tel.: 023-572 01 52
06-402 952 13
www.ton-bakker.com

De lente in zicht.
Tijd voor jaarlijks
onderhoud aan uw cv ketel.
€ 70,- excl. onderdelen, geen contract.

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

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 22 t/m 27 Mei
22 dinsdag
: aardappelen / rodekool / appelen / sudderlapjes
23 woensdag : aardappelen / spinazie / ei & gehakt
24 donderdag : aardappelen / asperges / kip
25 vrijdag
: aardappelen / wortelen/doperwten / zalm
26 zaterdag
: aardappelen / andijvie / sudderlapjes
27 zondag
: aardappelen / sperzieboontjes / kip

Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

Op zaterdag 19 mei 2012

komen de tweelingzussen Louise en Martine Fokkens
hun boek OUWEHOEREN signeren bij de BRUNA.
Dit zal gebeuren van 14.00 tot 17.00 uur,
uiteraard achter de ramen van de Bruna in gepaste sfeer!
Louise en Martine Fokkens zijn tweelingzussen van 69 jaar, ze werden
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam geboren. De dames
tekenen na vijftig jaar werken op de Amsterdamse Wallen hun avonturen in de prostitutiewereld op. Louise werd begin jaren zestig door
haar echtgenoot gedwongen tot werken in een bordeel, Martine besluit kort daarna uit geldnood 'het ook maar te gaan doen'. Afwisselend - in stukjes van een à drie pagina's - vertellen zij recht voor
z'n raap en met humor over het leven op de Wallen en de klanten.
Met fotokatern, woordenlijst en plattegrond van Amsterdam. Over
de dames is tevens een documentaire gemaakt, 'Meet the Fokkens/
Ouwehoeren', die in november 2011 op het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) in première ging.

Van elk verkocht boek Ouwehoeren gaat 2 EURO naar de STICHTINGKNOKKENVOORKAY.NL
Uiteraard kunt u Knokken voor Kay ook steunen met het kopen van de speciale postzegels of het doneren van een gift in de collectebussen op de toonbank.

BRUNA/POSTKANTOOR BALKENENDE
GROTE KROCHT 18 - ZANDVOORT

Openingstijden: maandag t/m vrijdag : 08.00-18.00 uur
zaterdag
: 08.00-17.00 uur
zondag
: 13.00-17.00 uur

Ook voor pakketten/kentekens is het postkantoor in het weekend geopend.
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A.G. Bodaan danst met Rob Dolderman
De grote zaal van A.G. de Bodaan in Bentveld zat afgelo-

pen zaterdagmiddag helemaal vol met bewoners die de

aangekondigde dansdemonstratie van Rob Dolderman,
dansleraar in Zandvoort, niet wilden missen. Ze zaten al-

lemaal langs de kant want de middenvloer was danszaal
geworden. Ineke Deege, activiteiten organisatrice in de Bo-

daan had dat speciaal geregeld via mevrouw Dolderman,
bewoonster aldaar.

Dansdemonstratie in de Bodaan

En precies op tijd meldde
zoon Rob Dolderman zich
aan het talrijke publiek en
zijn moeder. Hij vertelde dat
de geplande demonstratie
van een bekend Rotterdams
dansduo wegens filepech
helaas nog niet kon starten.

Maar dat was dan weer een
prima gelegenheid om de
aanwezigen op te roepen
om de dansvloer te betreden
om zelf het goede voorbeeld
te geven. Dat was niet aan
dovemansoren gezegd want
direct stoven al verschillende

dansparen de vrije dansvloer
op. Met een quickstep, een
Engelse wals en zelfs een
Chachacha werd het opeens
reuze gezellig en Rob gaf
daar natuurlijk zijn sympathieke commentaar bij.
Na een minuut of twintig was
daar dan toch de aankondiging van Mike en Martine uit
Rotterdam, die in prachtige
kleding een indrukwekkende
demonstratie verzorgden op
een quickstep, een Engelse
wals en een tango. De twee
toppers in het dansen, ze
zijn zelfs Nederlands kampioen geweest, beheren zelf
ook een dansschool. De verkleedpauze halverwege de
demonstratie werd door de
bewoners gebruikt om zelf
weer even lekker te dansen.
Tot laat in de middag was
het dansfestijn een centrum
van gezelligheid en uiteraard
was er een groot applaus
voor Rob Dolderman en zijn
danskampioenen.

ANBO koor geeft verrassingsconcert
Vorige week woensdagmiddag was weer zeer muzikaal
voor de vele bewoners in Huis in de Duinen. Activiteitenbegeleider Gudo d’Hont had het bekende Zandvoortse ANBO
koor Voor Anker uitgenodigd voor een gastoptreden. Met

Wim de Vries als dirigent en Theo Wijnen als pianist was
het weer muzikaal genieten.

ANBO koor Voor Anker

Al snel stroomde de grote
restaurantzaal van Huis in
de Duinen vol. Uiteraard met
applaus werden de koorleden verwelkomd op het toneel, waarna Wim de Vries
een kleine toelichting gaf
van wat er allemaal te verwachten was. Met veel inzet
werden vele bekende en voor

het publiek nog onbekende
zangstukken vertolkt. Vaak
waren dat geen gemakkelijk te leren zangstukken, zo
vertelde De Vries, die toegaf
dat hij meestal erg streng
was voor zijn koorleden. Dat
resulteerde zeker in een bijna
perfecte uitvoering van vele
nummers. En uiteraard kwam

er een solo van Martha Koper.
Halverwege de voorstelling
werd ex-koorlid Mevrouw
Nolte, sinds een paar jaar
woonachtig in Huis in de
Duinen, gehuldigd met een
bos bloemen. Vanaf de oprichting is zij altijd trouw
lid geweest en daarvoor
was zij jarenlang een zangtalent bij de Zandvoortse
Operettevereniging. Ze heeft
zeker meer dan dertig jaar in
Zandvoort gezongen, zo vatte
Wim de Vries haar zangcarrière samen. Zeker ook na de
pauze werden er door het
koor gezellige en bekende
nummers ten gehore gebracht die door de vele bewoners enthousiast werden
meegezongen. Het ANBO
koor Voor Anker mag zich zeker verheugen in een grote
belangstelling en kan wat de
bewoners betreft minstens
eenmaal per jaar zich lekker
muzikaal komen uitleven in
Huis in de Duinen.

100-jarige in Huis in de Duinen gehuldigd
Vorige week woensdag 9 mei was het precies 100 jaar geleden dat mevrouw K. EmmerigPost in Rotterdam is geboren. Wethouder voor Ouderenbeleid Gert Toonen, tevens locoburge-

meester, sprak met haar tijdens een feestelijke verjaardagsbijeenkomst in Huis in de Duinen.

De 100 jarige mevrouw Emmerig-Post

Mevrouw Emmerig-Post zit
sinds 2 jaar in Huis in de
Duinen en heeft het prima
naar haar zin. Vrijuit lopen
gaat niet meer zo goed maar
achter de rollator worden er
elke dag toch nog behoorlijk wat metertjes afgelegd.
Zeker voor een 100-jarige een
geweldige prestatie. Samen
met haar familie vierde zij
uitvoerig deze bijzondere
verjaardag, waarvoor ze ook
van Koningin Beatrix een felicitatie had ontvangen, met
een hapje en een drankje.

column door Fenna Kwakernaak, dierenarts
Uche, uche, uche, kennelhoest in Zandvoort
Guus, Pacha, Nala en Nelson. Afgelopen weken waren
deze hondjes op de praktijk omdat ze ontzettend moesten hoesten. Allemaal hadden ze kennelhoest. Maar wat
is kennelhoest eigenlijk en wat kun je er tegen doen?

honden in de buurt te komen
en de hond aangelijnd uit te
laten. U kunt mensen met andere honden waarschuwen.

Kennelhoest is een besmettelijke ontsteking van het voorste deel van de luchtwegen,
vergelijkbaar met verkoudheid en griep bij mensen. Het
keelgebied, de neus, het voorste deel van de luchtpijp en de
eerste vertakkingen hiervan
(de bronchiën) zijn dan ontstoken. Kennelhoest wordt
veroorzaakt door virussen en
een bacterie. Besmette honden reageren zeer verschillend. De ene zal een enkele
keer hoesten en verder weinig
last hiervan hebben, de ander
kan er erg ziek van zijn.

Voorkomen

Meestal heeft de hond een
droge, harde hoest. Het klinkt
alsof de hond iets achterin de
keel heeft als hij hoest. Vaak
hoesten ze ook taai wit slijm
op, dit kunnen ze weer doorslikken of uitspugen. Heel
soms hebben honden ook
enkele dagen een snotneus.
In het begin van het ziektebeeld kan de hond ook sloom
zijn, niet willen eten en zelfs
koorts hebben. Jonge honden
en puppy’s zijn het meest gevoelig voor kennelhoest.

Tegen het hoesten kan een
(honden)hoestdrankje gegeven worden. Ook is het verstandig om de hond rustig te
houden en hard blaffen proberen te voorkomen. Tijdelijk
een tuig of neus riempje om,
in plaats van een halsband,
voorkomt druk op de luchtpijp wat weer hoesten kan
opwekken. Als de hond erg
blijft hoesten en ziek is, moet
hij of zij langs bij de dierenarts om hart en longen te
laten nakijken en om de
temperatuur te controleren.
Indien nodig wordt er een
antibioticum kuur voorgeschreven.
Kennelhoest is erg besmettelijk. Het komt vaker voor
op plaatsen waar veel honden samen komen, zoals een
kennel/pension, vandaar de
naam. Door hoesten wordt
het virus verspreid, maar ook
via de handen en kleding van
de eigenaar kan besmetting
plaatsvinden. Als een hond
kennelhoest heeft, is het dus
ook verstandig om zolang de
hond hoest, niet bij andere

Bij de jaarlijkse enting van de
hond wordt er geënt tegen
het Para-influenza virus, dit
is een van de veroorzakers
van kennelhoest. Ook bestaat
er een vaccinatie tegen de
Bordetella bacterie, die kennelhoest veroorzaakt. Deze
vaccinatie wordt niet standaard gegeven. De vaccinatie
wordt wel geadviseerd, of is in
sommige gevallen verplicht,
als een hond naar een pension gaat. een (puppy)cursus
volgt, meedoet aan een show
of tentoonstelling, of mee
gaat met een uitlaatservice.
Helaas geeft de vaccinatie
geen 100% bescherming, er
kunnen andere varianten
van het virus voorkomen
waardoor een hond toch ziek
wordt. Een hond die gevaccineerd is zal echter mildere
symptomen krijgen dan een
niet gevaccineerde hond.
Gelukkig zijn Guus, Pacha,
Nala en Nelson allemaal weer
aan de beterende hand en al
(bijna) uitgehoest.
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Gemeentelijke publicatie week 20 - 2012

Ronde Tafelbijeenkomst

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 19 en de
verdere in week 19 door het college genomen besluiten zijn
in week 20 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Op dinsdag 22 mei zal GEEN Ronde Tafel bijeenkomst zijn.

Raadvergadering

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

De gemeenteraad vergadert op 22 en 23 mei 2012.
Raad-Informatie dinsdag 22 mei 2012 om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Evaluatie VVV Zandvoort en Marketingplan 2012-2014
4. Uitgangspunten afvalstoffenbeleidsplan
5. Paswerk jaarrekening 2011
6. Veiligheidsregio Kennemerland: Regionaal Risicoprofiel
Kennemerland
7. Veiligheidsregio Kennemerland: Ontwerp-jaarverslag 2011
en ontwerp-programmabegroting 2013
8. Veiligheidsregio Kennemerland: Informatie over de ‘ladderwagen-problematiek’
9. Rondvraag
10. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 23 mei 2012 om 20.00 uur
Zie voor de onderwerpen onder Informatie, met uitzondering
van de punten 3, 8 en 9.
Raad-Besluitvorming woensdag 23 mei 2012 om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Uitgangspunten afvalstoffenbeleidsplan
4. Paswerk jaarrekening 2011
5. Veiligheidsregio Kennemerland: Regionaal Risicoprofiel
Kennemerland
6. Veiligheidsregio Kennemerland: Ontwerp-jaarverslag 2011
en ontwerp-programmabegroting 2013
7. Lijst ingekomen post 26 april - 9 mei 2012
8. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming van 17 en 18 april 2012
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”).

dieping, verzonden 08 mei 2012, 2012-VV-025.
- Koningstraat 27a, vervangen van een balkon, verzonden 08
mei 2012, 2012-VV-042.

Evenementenvergunningen verleend

Op 21 mei 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.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 22 mei wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 24 mei
wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kerkplein 8, het plaatsen van terrasschotten, ingekomen 08
mei 2012, 2012-VV-061.
- Lijsterstraat 14, vergroten van de woning, ingekomen 10 mei
2012, 2012-VV-063.
Bentveld:
- Ebbingeweg 3, het bouwen van een woning, ingekomen 10
mei 2012, 2012-VV-062
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.

Er is een evenementenvergunning verleend aan J. Paap voor
een Thai-festival op zaterdag 26 van 12:00 uur tot 17:00 uur
en zondag 27 mei 2012 van 10:00 uur tot 17:00 uur op het
Gasthuisplein en de Kleine Krocht te Zandvoort.

Verkeersbesluiten
Voorjaarsmarkt

Zondag 20 mei 2012 van 10:00 tot 18:00 uur wordt de Voorjaarsmarkt georganiseerd. Het is nodig om voor dit evenement
de volgende straten af te sluiten voor verkeer: centrum van
Zandvoort.
Hiervoor is 10 mei 2012 een verkeersbesluit genomen met
kenmerk OB/CT/2012/03/000835.
Vergunninghouders voor de eerder genoemde wegen kunnen parkeren op in alle vergunningengebieden vanaf de
zaterdag 19 mei 2012 om 20:00 uur tot maandag 21 mei 2012
om 10:00 uur.
Het eerder genomen verkeersbesluit kan opgevraagd worden
bij het gemeentehuis.

Thai festival

Op zaterdag 26 mei 2012 en zondag 27 mei 2012 van 9:00 uur
tot 19:00 uur wordt het Thai Festival georganiseerd. Het is
nodig om voor dit evenement de volgende straten af te sluiten
voor verkeer: Gasthuisplein.
Hiervoor is 10 mei 2012 een verkeersbesluit genomen met
kenmerk OB/CT/2012/04/000620.
Het eerder genomen verkeersbesluit kan opgevraagd worden
bij het gemeentehuis.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

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).

Zandvoort:
- Kerkstraat 15, wijzigen voorgevel en aanpassen 1e en 2e ver-

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

Vervolg gemeentelijke publicatie week 20

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.

BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het beroepschrift.

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

Melding of klacht?

Indien het een vergunning betreft voor evenementen, verto-

ningen 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

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.
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

Verwendag (ex)kankerpatiënten
Verwend worden willen we allemaal wel. En Steunpunt
OOK Zandvoort weet wat verwennen is. Maar de verwendag op vrijdag 8 juni aanstaande staat geheel in het teken
van (ex)kankerpatiënten in Zandvoort. Tot 30 mei kunnen
zij zich gratis opgeven voor een verwendag vol ontspanning en koesterende aandacht.

Het pand van OOK Zandvoort

Het is de tweede verwendag
voor (ex)kankerpatiënten die
OOK Zandvoort organiseert,
nadat de eerste in oktober vorig jaar een groot succes was
geworden. Op vrijdag 8 juni
worden de deelnemers om
10.15 uur met een kopje koffie
of thee ontvangen in het gebouw aan de Flemingstraat
55. De deelnemers kunnen bij

hun aanmelding inschrijven
voor diverse workshops, zoals
gezichtsbehandeling, massage van handen en voeten,
yoga, schilderen, visionboard
maken, creatieve therapie,
healing touch en boetseren.
Wie voor kleien onder leiding
van Marlène Sjerps kiest, kan
zich vanwege de duur alleen
maar hiervoor opgeven. De

andere deelnemers kunnen
zich aanmelden voor twee
workshops. Ook is er nog een
workshop manicure en is er
een fysiotherapeute waar
men binnen kan lopen met
allerlei vragen. En de topper
wordt de workshop Zingen
met de Beach Pop Singers van
13.00 tot 14.00 uur, waar de
deelnemers even lekker muzikaal uit hun bol kunnen gaan.
Het inschrijfformulier voor
deze verwendag kan bij de
balie van OOK Zandvoort
worden afgehaald en ook
weer ingeleverd worden of
via de website www.ookzandvoort.nl worden gedownload.
Deelname is natuurlijk gratis,
maar tegen een vrijwillige
bijdrage wordt geen nee gezegd. In de algemene ruimte
boven, waar tussen 12.00 en
13.00 uur broodjes verkrijgbaar zijn, staat een speciale
pot, waarin donaties kunnen
worden achtergelaten.

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.

Goed bezochte opstapdag E-Motive
Geïnteresseerden die meer wilden weten over het rijden
op of in een elektrisch voertuig waren op 12 mei van harte
welkom op het terrein van kringloopwinkel ‘Het Pakhuis’.
Daar stonden diverse elektrische scooters en fietsen met
vaste en uitneembare accu’s en tal van andere elektrische
voertuigen klaar. Eric Panhuizen van het Haagse bedrijf EMotive gaf vakkundig alle informatie over de voordelen
van deze voertuigen.

Uitleg over het elektrische vervoermiddel

tekst en foto Nel Kerkman

Er stonden welgeteld twee
elektrische fietsen klaar. Niet
veel, maar dat was omdat
het jonge bedrijf E-Motive de
Zandvoortse ondernemers
niet in de wielen wilde rij-

den. Daarentegen stonden er
heel veel supermooie scooters op het terrein te pronken.
Geïnteresseerde bezoekers
mochten een proefritje maken en daarbij viel op hoe geluidloos deze voertuigen reden. Ook de bediening is zeer

eenvoudig en de lage onderhoudskosten behoort tot een
van de vele voordelen van de
Emco e-scooters. Het opladen
gaat gewoon via elke 230 Volt
stopcontact en is bovendien
zuinig; voor € 0,50 kom je
circa 100 km verder. Indien de
scooter zakelijk wordt aangeschaft kunt u bovendien nog
profiteren van een aantrekkelijke fiscale subsidie (VAMILMIA). Ook de Zero-bike, een
soort elektrische autostep,
die zelfs inklapbaar is en met
2 of 3 wielen is verkrijgbaar,
trok veel bekijks. Ideaal voor
ouderen die beperkt zijn met
lopen, niet meer durven fietsen maar die nog wel over de
fietspaden willen genieten
van de natuur. Immers ook
dit voertuig is net zoals de
andere geluidloos en milieuvriendelijk. Zuinige, schone
en elektrische voertuigen
zijn beslist het beeld voor de
toekomst. Meer info kunt u
vinden op www.e-motive.nl.
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handbal

honkbal

Incompleet ZSC
verliest van DSS
Een incompleet handbalteam van ZSC heeft afgelopen
weekend niet kunnen winnen van DSS in Heemskerk. Om-

dat ook de invalsters uit het meisjes B-team een wedstrijd
moesten spelen werd een beroep gedaan op een paar dames uit het tweede team.

De eerste helft was voor wat
onze plaatsgenoten betrof
het beste deel van de wedstrijd. Weliswaar stonden ze
steeds een punt achter maar
ze konden wel tegengas geven en gingen dan ook met
9-8 rusten. “De eerste helft
ging het heel gelijk op maar
stonden we elke keer een
punt achter. Ondanks ons
gehavende team speelden
we goed, vooral verdedigend.
Aanvallend speelden we af en
toe een beetje te afwachtend.
DSS verdedigde erg ver van de
cirkel waardoor er veel ruimte
was, maar daar konden wij
helaas niet echt gebruik van
maken”, aldus aanvoerster
Martina Balk na afloop.
In het begin van de tweede helft kon Zandvoort
nog in het spoor van de

Heemskerkse dames blijven maar uiteindelijk moesten zij toch buigen voor de
snelle aanvallen van hun
tegenstanders. “We probeerden wat meer op snelheid te
spelen maar daardoor werden er ook wat meer fouten
gemaakt en slordige ballen
gegooid. Ook DSS speelde erg
snel in de aanval en kon daar
een aantal keer door scoren”,
zegt Balk met spijt in haar
stem. Uiteindelijk bleef er een
16-13 stond op het scorebord
staan.
Scores ZSC: Naomi Kaspers 5,
Elly von Stein 3, Martina Balk 2
en Christel Gazenbeek, Laura
Koning en Janneke de Reus
ieder 1 doelpunt. De eerstvolgende wedstrijd van ZSC
is pas op 3 juni, om 13.30 uur
in en tegen Monnickendam.

Tweede editie Sportkamp
Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 27 juli wordt opnieuw Sportkamp Zandvoort georganiseerd. De hele week

zaalvoetbal

Ook Pioniers te sterk

Jaarlijks toernooi gestart

Dat promoveren niet altijd leuk is, merken de honkballers

Het jaarlijkse grote zaalvoetbaltoernooi in de Korver

rige week de Zandvoortse honkballers een nederlaag toe-

42e toernooi heeft zes poules met ieder vier ploegen.

van ZSC aan den lijve. Het Hoofddorpse Pioniers heeft vogediend, waardoor ZSC een slechte seizoensstart kent.
Het probleem bij Zandvoort
lag in blunders, af en toe verdedigend niet al te best spel
en het gemis aan slagkracht.
Vooral de derde inning deed
zeer; Pioniers wist in die inning maar liefst 7 punten
aan te tekenen. Waar het
bij ZSC ook aan schort is het
afmaken; het slagwerk dus.
Nu bleven in de eerste inning
drie man achter op de honken. Toch kwam Zandvoort
in de derde inning op voorsprong. Op honkslagen van
Djim Douma, Guus Berkhout
en Jeroen van Soest konden
de eerste twee over de thuisplaat komen waarna in de
gelijkmakende slagbeurt

het noodlot toesloeg. Door
grove blunders en slecht
verdedigen boog Pioniers de
2-1 achterstand om in een
8-1 voorsprong. De laatste
punten werden in de laatste inning gescoord. Thim
Koemans werd door Ernesto
Vonsee binnengeslagen en
Pioniers bepaalde de eindstand op 9-2.

Na een eerste halve competitie gaan de bovenste twee
ploegen naar het bovenste
gedeelte van het schema,
waar weer in poules gespeeld
wordt, en dat uiteindelijk, via
de knock-out ronde, uitkomt
bij de ‘grote’ kampioen van de
Eredivisie. De onderste ploegen gaan spelen om het lagere kampioenschap in de Eerste
divisie en in de Hoofdklasse.

ren. De teams als Drankenier/
Kraaijeveld Installatie, Noob
Team, De Klisjeemannetjes
en Oude Halt Veteranen zijn
nieuw en eigenlijk weet niemand de sterkte van deze
teams. Zo goed als iedere
avond zijn er 4 wedstrijden
die om 19.30 uur beginnen.
Voor het juiste programma
kijkt u op www.sportcafezandvoort.nl.

Werpcijfers Guus Berkhout:
7x 3-slag, 4x4-wijd en hij
kreeg 10 honkslagen tegen.
Hij was tevens de beste slagman met 2 uit 4 (.500). 27 mei
speelt ZSC een thuiswedstrijd
tegen Olympia Haarlem 2. Die
wedstrijd begint om 13.30 uur.

Er zijn teams die al jaren de
toon aangeven tijdens dit
toernooi. Te denken valt dan
aan Bibi for Shoes, pension
Blankebil, café Oomstee, de
Zilvermeeuw en Chin Chin
Elite. Maar er zijn deze editie
ook nieuwe namen te note-

De eerste wedstrijden zijn intussen gepeeld met niet echt
opmerkelijke zaken. De eerste
ronde is op 22 mei aanstaande
afgelopen en dan wordt het
kaf van het koren gescheiden.
De grote finaleavond wordt
op zaterdag 23 juni gespeeld.

voetbal
Dik verdiende derde periode
Het vlaggenschip van SV Zandvoort is er zaterdag in geslaagd om beslag te leggen op de titel van de derde periode in de 2e klasse A. Ondanks het gemis van maar liefst 6
basisspelers slaagden de mannen van trainer Pieter Keur
erin om in het hol van de leeuw, uit bij het Amsterdamse
WV-HEDW, met 1-0 te winnen.

gaan de kinderen verschillende sporten beoefenen waarbij
het voornamelijk gaat om samenspel en plezier.

Tennis is ook dit jaar een van de onderdelen

Tijdens deze week worden
verschillende sporten beoefend zoals voetbal, handbal,
tennis, honkbal, hockey, volleybal en sport & spel. Na
het grote succes van vorig
jaar breidt Sportkamp uit
met een echte Zandvoortse
stranddag vol leuke activiteiten. De week wordt fees22

telijk afgesloten met een
leuke middag met spellen
en verschillende opblaasattracties. Lijkt jou dit ook wat?
Meld je dan nu aan! Kijk op
de website www.sportkampzandvoort.nl voor meer informatie. 1 juli is de laatste
dag waarop inschrijvingen
worden aangenomen.

Sporthal is afgelopen week van start gegaan. Dit alweer

Keeper Boy de Vet gaat na dit seizoen stoppen

Dat Zandvoort 6 (basis)spelers
moest missen was het uitvloeisel van de thuiswedstrijd
tegen kampioen Castricum
van vorige week, waarin maar
liefst drie rode kaarten en een
vijfde gele kaart (automatisch
een wedstrijd schorsing) aan
Zandvoortse zijde werden genoteerd.

Zandvoort mocht zaterdag
niet verliezen om zicht te houden op de periodetitel. Omdat
de wedstrijdkleding bij een
speler in de auto lag die door
een politiecontrole maar
liefst een oponthoud had van
ruim een half uur, konden de
Zandvoorters niet de juiste
warming up doen. Dat deerde

onze plaatsgenoten blijkbaar
niet want de gastheren, die
ook moesten winnen om zich
periodekampioen te mogen
noemen, waren niet in staat
om de Zandvoortse verdediging te tackelen. Zandvoort
stond, onder aanvoering van
een vaak briljante doelman
Boy de Vet, pal en fier. Toen Ivo
Hoppe ook nog na een van de
sporadische Zandvoortse aanvallen de bal zeer fraai achter
de Amsterdamse goalie het
doel in werkte, werd duidelijk
dat ook dit Zandvoortse elftal in staat was om de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Nadat eindelijk het verlossende laatste fluitsignaal van de
prima leidende arbiter klonk
was de deceptie in het Am
sterdamse kamp groot en
vielen de Zandvoorters elkaar
moe maar zeer voldaan in de
armen.
Zandvoort mag het seizoen
met minimaal 2 wedstrijden
verlengen via de nacompetitie voor promotie naar de

1e klasse. Uiteraard was het,
eenmaal terug in de eigen
kantine, groot feest. Maar
tegelijkertijd werd er ook stil
gestaan bij het vertrek van
Boy de Vet. Deze raskeeper
hangt zijn handschoenen
aan de wilgen. Hij heeft de
afgelopen jaren Zandvoort
regelmatig aan mooie zeges geholpen maar gaat
helaas stoppen in verband
met zijn werk. Boy, namens
de Zandvoortse Courant bedankt voor je geweldige inzet
voor SV Zandvoort.
Tegenstander in de nacompetitie is de kandidaat voor
degradatie uit de 1e klasse en
wel SV Marken, dat vorig jaar
via het kampioenschap in de
2e klasse A promoveerde. De
eerste wedstrijd is komende
zaterdag 19 mei om 14.30 uur
op het veld van SV Zandvoort,
tijdens het Hotsknotsbegonia
toernooi. Gaat u dus zaterdag
naar SV Zandvoort en steun
de mannen van Keur in hun
strijd tegen Marken.
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jeu de boules
Jeu de Boules vereniging viert 10 jarig jubileum
Het is alweer 10 jaar geleden dat het plan werd opgevat

om een officiële Jeu de Boules vereniging op te richten in

Zandvoort. Na een lange aanlooptijd, vond de oprichtingsvergadering van Jeu de Boules Vereniging ZVM plaats op
19 april 2002.

De huidige locatie aan de Thomsonstraat

Echter de eerste stappen voor
een jeu de boules club werden
al gezet in 1983, waarbij de locatie, op initiatief van de heer
van Haspel, de oude kegelbanen bij de Gereformeerde
Kerk was (of bij slecht weer
binnen) en soms bij golfclub
Sonderland. In samenwerking
met de handbalafdeling van
Zandvoortmeeuwen konden
de jeu de boulers sinds 1996
terecht op twee aangelegde
banen naast het clubgebouw.

De verstandhouding was echter niet van dien aard dat het
van een leien dakje ging en de
samenwerking werd dan ook
in november 2004 stopgezet.
Ondertussen was, met het
verzamelen van 15 leden, Jeu
de Boules Club Zandvoort in
2002 een feit geworden. De
zeer bekende toernooien op
het Gasthuisplein, die sinds
1998 jaarlijks werden georganiseerd door Ger Pols en

Evert van der Linden, bleken
de aanzet tot het oprichten
van een officiële vereniging
met aansluiting bij de NJBB,
statuten en een huishoudelijk
reglement. Grote man achter
de schermen was Carl Simons.
Het eerste bestuur bestond
uit voorzitter Jaap Molenaar,
later overgenomen door
Herman Klene, secretaris Joop
Menger en penningmeester
Rinus Kok, en werd gesteund
door onder andere Henk Jan
Gazenbeek, Gerard Koops en
Ab Reurts.

totale aanleg en bouw. Op 9
januari 2007 was het zover en
kon men spelen op het nieuwe terrein, waarvan de officiële opening op 20 april 2007
plaatsvond.Huidig voorzitter
Ab Reurts:“Nu, zo’n 10 jaar verder, zijn er nog heel veel leden
van het eerste uur, waaronder
ikzelf, lid van de vereniging
en daar zijn we heel trots op.
Alle Zandvoorters mogen gerust eens langskomen bij de
Thomsonstraat om een balletje te gooien hoor, dan leggen
wij graag de spelregels uit.”

Eigen terrein

Feestje

Plannen voor een eigen terrein waren al in 2003 gestart.
Herman Klene heeft vooral bij
de gemeente een geweldige
speech gehouden over het
nut van een eigen terrein en
clubgebouw en in november
2004 kreeg de club groen licht
om een eigen terrein met 20
banen aan de Thomsonstraat
3 te realiseren. De bloeiende
vereniging kende veel vrijwilligers en die hebben een zeer
groot aandeel gehad in de

Eind mei wordt voor de leden
een competitiedag georganiseerd, met aansluitend een
receptie in besloten kring.
Hiervoor zijn ondertussen
leden, oud leden, donateurs,
sponsors, diverse verenigingen en officiële instanties
uitgenodigd.
Jeu de Boules Vereniging
Zandvoort, tel. 5718461 of
5716316. www.jeudebouleszandvoort.nl

hockey

Kelly Steen is
Nederlands Kampioen
Het 15-jarige Zandvoortse voetbaltalent Kelly Steen is Nederlands Kampioen voetbal geworden. Dat deed zij met
een voor haar onbekend team. Want nadat ze in haar eigen
leeftijdsklasse (U15) gepasseerd werd, mocht zij opdraven
in het U17 elftal en daarmee werd ze uiteindelijk eerste tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

Kelly Steen

“Ik werd door de KNVB ineens in een heel nieuw elftal
ingedeeld en ook nog eens in
een leeftijdsklasse hoger. Ik
kende er echt niemand van
maar ben gewoon op doel

gaan staan. Dat ging zo goed
dat we uiteindelijk het kampioenschap wonnen”, vertelt
ze dolgelukkig. Een schitterende prestatie van onze nog
jonge plaatsgenoot!

adverteerders

Dikke nederlaag na blessureleed voor ZHC
De aspiraties voor het kampioenschap waren voor Zand-

voort al tot theoretisch niveau gedaald, maar Alkmaar 4
had nog alle kansen en die kwamen afgelopen zondag dan
ook met een behoorlijk versterkt team naar Zandvoort.

Zandvoort krijgt een strafcorner tegen

Al snel bleek dat Zandvoort
niet aan het hoge tempo en
de techniek van de Alkmaarse
versterking gewend was, Na
een minuut of 5 viel al de 0-1.
Onder het motto ‘we hebben
wel vaker achter gestaan’

voetbal

zocht Zandvoort het doel
van Alkmaar, alleen het benodigde doelpunt om in de
wedstrijd te blijven bleef nu
uit. Bij een strafcorner sloeg
een Alkmaarse aanvalster
de bal hard en reglementair

te hoog richting doel. De bal
kwam op de hand van Eva
van Delft die direct daarna
het veld moest verlaten voor
een blessurebehandeling. Bij
de spelhervatting ging het
weer mis. De Zandvoortse
keepster had niet genoeg
zicht en de 0-2 was geboren. Bij een duelletje even
later kreeg Phylicia Kok de
bal op haar pink, domme
pech, maar ze moest wel
voor behandeling naar het
ziekenhuis waar een gebroken pink werd geconstateerd. Door het missen van
deze twee geroutineerde
speelsters bleek de verdediging van ZHC behoorlijk
ontregeld. Nog voor de pauze
kwam Alkmaar op 0-3. Onze
plaatsgenoten probeerden
vergeefs met alle macht het

rollertje van Alkmaar, want
meer was het niet, te stoppen.
Na de rust was er een opleving aan Zandvoortse zijde.
Na een mooie pass van Julia
Buchel scoorde Eva van Delft,
die weer terug was met ingetapete vingers, de 1-3 binnen.
Daarna trok Alkmaar het spel
weer gemakkelijk naar zich
toe en scoorde vrij snel daarna de 1-4. De eindstand liep
daarna nog tot 1-7 op maar
het spel was al gespeeld. “De
laatste 2 wedstrijden van dit
seizoen zijn nu voor de gezelligheid. Een vierde plaats in
de eindstand staat al bijna
vast”, aldus coach Cees van
Deursen die niet echt rouwig is dat er geen kampioenschap voor ZHC komt.

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
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Installatiebedrijf
Ton Bakker

Music & More Zandvoort
Ondernemers Vereniging
Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Rosarito
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/
Voorjaarsmarkt
Zandvoortsche Hockeyclub
Zandvoorts Museum
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KOOPRUIL
NIEUW IN ZANDVOORT!

Cense & van Lingen makelaars introduceert als eerste
in Zandvoort de mogelijkheid van koopruil.
Indien u een woning zoekt maar uw eigen woning
nog moet verkopen kan koopruil een interessante
optie zijn. Laat ons weten wat u zoekt en wat u aan
te bieden heeft zodat wij een match kunnen maken;
mogelijk dat één van onze verkopers ook interesse
heeft in uw woning zodat een ruil tot stand kan komen!
Voor meer informatie bel 5715715

Zandvoortse

8e jaargang • week 21
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

11

Voorjaarsmarkt
had geluk met
het mooie weer

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Jonge musici
halen een zeer
hoog niveau

Rubriek

Van Amsterdamse
Vacantie Kolonie
tot kinderopvang

Succesvolle signeersessie auteurs 'Ouwehoeren'
De signeersessie van Louise en Martine Fokkens, zaterdagmiddag bij Bruna Balkenende, is een groot succes

geworden. Maar liefst 53 exemplaren van hun boek
‘Ouwehoeren’ werden door de dames gesigneerd en ze
namen voor iedere koper volop de tijd.

Velen wilden graag poseren met de Dames Fokkens

De 69 jarige tweelingzus
sen Fokkens werden tijdens
de Tweede Wereldoorlog in

Amsterdam geboren. De da
mes tekenden na vijftig jaar
werken op de Amsterdamse

Wallen hun avonturen in de
prostitutiewereld op. Louise
werd begin jaren zestig door
haar echtgenoot gedwon
gen tot werken in een bor
deel, Martine besloot kort
daarna uit geldnood “het
ook maar te gaan doen”.
Afwisselend, in stukjes van
één tot drie pagina's, vertel
len zij recht voor z'n raap en
met humor over het leven
op de Wallen en de klanten.
Het boek heeft een fotoka
tern, een woordenlijst en een
plattegrond van Amsterdam.
Over de dames is tevens
een documentaire ge
maakt, 'Meet the Fokkens/

Ouwehoeren', die in novem
ber 2011 op het International
Documentary Film Festival
Amsterdam in première
ging. Deze documentaire zal
maandag 4 juni, 20.25 uur, op
Nederland 2 worden uitge
zonden door de VPRO.
Ieder verkocht boek lever
de ook nog eens € 2 voor
de stichting Knokken voor
Kay. Wilt u weten hoe de
financiële zaken ervoor staan
van de actie voor deze sym
pathieke stichting, op het
moment van schrijven stond
de geldmeter op € 19.313,
kijkt u dan even op www.
stichtingknokkenvoorkay.nl.

Lijst van bijna 100 beeldbepalende panden
Als het college en de gemeenteraad akkoord gaan,
krijgt Zandvoort 98 beeldbepalende panden en 28 gemeentelijke monumenten. Die worden dan opgenomen in het bestemmingsplan Centrum.

De Mannetjes

Posters ‘Anti
Parkeerregime’

‘Er hangen inmiddels
meer posters dan dat er
auto’s in de straat staan’

Doel is de kleinschaligheid en
het historisch karakter voor
het dorp te behouden. Want
de beschermde status houdt
in dat deze 126 ‘uitverkorenen’
niet gesloopt mogen worden.
Dat geldt uiteraard ook voor

Innoverend
ondernemen.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

de vijf rijksmonumenten die
Zandvoort rijk is.
Het voorwerk voor Beeld
bepalende Panden is gedaan
door Onderzoeksbureau
SteenhuisMeurs. Zij hebben
een inventarisatie gemaakt
van het dorpscentrum en
uitgezocht wat moet worden
verstaan onder beeldbepa
lend. Daarbij is gekeken naar

Sport
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stedenbouwkundige waar
de, architectuurhistorische
waarde, gaafheid, herken
baarheid en betekenis voor
het dorpsbeeld. In tegenstel
ling tot een gemeentelijk
monument wordt bij een
beeldbepalend pand alleen
gekeken naar het uiterlijk van
het pand. Hoe het er van bin
nen uitziet is niet belangrijk.
Behalve beeldbepalende
panden is ook gekeken naar
openbare ruimtes en open
baar groen, die bescherming
verdienen. Het resultaat van
het onderzoek werd vastge
legd in een adviesrapport ,
dat op 6 maart tijdens een
Ronde Tafelbijeenkomst kri
tisch werd besproken.

Gemakkelijke
winst voor
softbalsters

De Kunstboet
Onlangs is de bovenverdieping van het Zandvoorts Mu-

seum omgedoopt tot ‘de Kunstboet’. Vanaf deze maand
is het iedere laatste zaterdag van de maand hét platform voor theater, muziek, poëzie en verhalenvertellers.

Harpiste Carla Bos | Foto: Jan Hordijk

Al maanden wordt er hard
gewerkt aan een afwisse
lend programma voor jong
en oud. Zo is de in Zandvoort
wonende tenorsaxofonist
Adam Spoor al geboekt en
komt zangeres Rhôdes bin
nenkort optreden.
Voor zaterdag 26 mei staat
een optreden van harpiste
Carla Bos geprogrammeerd.
Bezoekers van het museum
betalen niets extra's voor
een optreden. De entree voor
jongeren tot 18 jaar en voor
museumkaarthouders is gra
tis. Voor volwassenen zonder
kaart bedraagt de entree

€ 2,25. De voorstellingen
duren een uur en beginnen
om 15.00 uur. Vanaf 14.45
uur is de Kunstboet open
en er is een maximum van
50 toeschouwers.
Daarnaast staat de Kunstboet
iedere eerste en derde woens
dag van de maand van 13.30
tot 14.00 uur in het teken
van Poppentheater Rekreade.
De entreeprijzen zijn voor
de jeugd € 0,50 en voor vol
wassenen € 1,00 Ook kan de
Kunstboet afgehuurd wor
den voor recepties en verga
deringen. Zie voor meer info:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Kijk op
http://vergunningen.zandvoort.nl/wave/
voor een actueel overzicht
van alle vergunningen
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
1

burgerlijke stand

waterstanden

12 mei - 18 mei 2012
Geboren:

Lucas, zoon van: van der Storm, Petrus Johannes Maria en:
He, Yu Jian

Overleden:

Steegman, geb. Visser, Elizabeth Beatrix Irene

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
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

MARCEL, Lucha alex cruz
Bedankt voor een super

BEACHPARTY
Spring Edition

op naar de Summer Edition!
Club Nautique
Boulevard Barnaart 23 - 023 57 157 07
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Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 4

Plaats een Zandkorrel

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel 023 - 57 327 52 • 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 - 434 297 83 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 914 78 • 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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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Gerookte zalm met roomkaas
of
Rosbiefsalade met mosterddille
❖
Entrecote met champignonroomsaus
of
Heilbotfilet met kreeftensaus
❖
Sinaasappel parfait
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

✿ mei ✿ juni ✿

Ruud Weidema en Gerda Weidema-Ham vierden afgelopen

dinsdag dat zij 50 jaar geleden in Den Helder in de echt wer-

den verbonden. Het echtpaar heeft drie zonen en een klein-

mei

25

Echtpaar Weidema 50 jaar getrouwd

Friday Night Out - met Dean Saunders.
Holland Casino, aanvang 21.00 uur

dochter. Zij werden dinsdag thuis door het burgemeestersechtpaar gefeliciteerd met deze feestelijke dag.

26+27 Sawasdee - Tweedaags Thai Festival.
Gasthuisplein, 12.00-20.00 uur

26+28 Pinksterraces - Circuit Park Zandvoort
27	Muziekpaviljoen - Tropical Music Stars Brass,
juni

1-3

13.00-16.00 uur

Culinair Zandvoort - Driedaags culinair
evenement op het Gasthuisplein

2

Strandbridge drive - Diverse strandtenten

3	Muziekpaviljoen - Hollywood Saxophone
Project, 13.00-16.00 uur

Het bruidspaar met de burgemeester en zijn vrouw

Ruud en Gerda zijn voor heel
veel Zandvoorter geen on
bekenden. Ruud heeft niet
minder dan 35 jaar ‘gymles’
op diverse scholen gegeven

en ook Gerda was in het
onderwijs werkzaam, eerst
als onderwijzeres op de van
Heuven Goedhartschool en
later, in 1983, werd zij direc

teur van de Plesmanschool.
Ook kent het bruidspaar een
zeer sportief leven. Ruud
voetbalde onder andere
bij Zandvoortmeeuwen en
Gerda heeft, onder andere
bij The Lions, op behoorlijk
niveau gebasketbald. Aan
het Sinterklaastoneel heb
ben ze ook mooie herinne
ringen en met Sinterklaas
(Gé Loogman) heeft Ruud
jarenlang een duo gevormd
als Zwarte Piet. Elk jaar ging
het duo de scholen langs,
hetgeen steevast tot hi
larische taferelen leidde.
Tegenwoordig genieten zij
van hun welverdiende pen
sioen, van hun kleinkind Tara
en gaan zo’n twee keer per
jaar op vakantie. De laat
ste paar jaar naar Tenerife.
Namens de Zandvoortse
Courant van harte gefelici
teerd met het gouden hu
welijksfeest.

vervolg - pagina 1 - Lijst van bijna 100 beeldbepalende panden
De kritische reacties op het
adviesrapport, van inwo
ners en de Stichting Behoud
Z a n d vo o r t s C u l t u re e l
Erfgoed (BZCE), hebben ge
leid tot een aangepaste lijst,
die afgelopen maandag 21
mei in het gemeentehuis
werd gepresenteerd tijdens
extra openbare bijeenkomst.
Bij de presentatie kwam tot
uiting dat SteenhuisMeurs
met de inbreng van de
Stichting BZCE en een ze
vental bewoners een keus
moest maken uit 165 beeld
bepalende panden. Daar ble
ven er na een kritische kijk in
totaal 98 van over. Gekeken
daarbij is naar drie deelge
bieden, elk met een eigen
ontwikkelingsgeschiedenis:
de dorpskom, de vooroorlog
se uitbreidingen (tot 1945) en
de wederopbouwzone (na
1945).

Beeldbepalende panden

Voorbeelden van vooroor
logse panden die als beeld
bepalend worden aange
merkt zijn onder andere het
pand van sportschool Afafa
in de Brugstraat en een aan

er nu met het Raadhuisplein
gaat gebeuren, omdat zij
dinsdagavond aan de ge
meenteraad een medede
ling daarover zou doen. Die
mededeling hield in dat het
college de raad adviseert
het plein te laten zoals het
nu is. Dus geen nieuwe be
bouwing. Een mededeling
die menig Zandvoorter zal
bevallen.

Pandeigenaren

Raadhuisplein blijft open plein

tal huisjes naast elkaar in de
Schoolstraat. In de dorpskom
zijn het pand van de HEMA
aan het Raadhuisplein 1 en
een woonhuis aan Achterom
4 beeldbepalend en van de
wederopbouwperiode zijn
als beeldbepalend ensem
ble onder andere de hui
zen aan de Burgemeester
Engelbertsstraat (vanaf
nummer 2) aangewezen.
Wel beeldbepalend, maar

door niemand als zodanig
aangemerkt, is het in het
oog springende pand van
Circus Zandvoort. Je ziet
het gebouw overal, waar je
ook bent in Zandvoort, maar
voor een beschermde status
is het blijkbaar nog te vroeg.

Toekomst Raadhuisplein

Tot kenmerkende openbare
ruimtes in de dorpskom
zijn benoemd het Kerkplein,

Schelpenplein, Dorpsplein
en Gasthuisplein. Het
Raadhuisplein staat daarbij
niet vermeld, hoewel dat
toch zeker als beeldbepalend
plein gezien mag worden. De
oorzaak is dat de gemeente
met een projectontwikke
laar in de slag was, die plan
nen had om het plein vol te
bouwen. Maandagavond
wilde wethouder Belinda
Göransson niet zeggen wat

Eigenaren van een beeldbe
palend pand worden door
de gemeente in een brief
geïnformeerd over de con
sequenties, bijvoorbeeld dat
zij er voor moeten zorgen dat
het pand er hetzelfde blijft
uitzien en dat het er in prin
cipe goed moet worden on
derhouden. De kosten daar
voor zijn voor eigen rekening,
tenzij de gemeenteraad zou
besluiten geld hiervoor te
reserveren. Maar dat zit er,
gezien de bezuinigingen,
vooralsnog niet in. Wat de
sancties zijn als het beeld
bepalende pand wordt ver
waarloosd, daar is nog geen
duidelijkheid over.

column

Volgens mij…

…wordt ‘Luilak’ altijd ge
vierd op de zaterdag voor
Pinksteren. De bedoeling van
deze traditie is dat de jeugd
heel vroeg en met veel lawaai
de langslapers wakker maakt.
Maar in plaats van onschul
dige herrie, ontaardt het de
laatste jaren vaak in vanda
lisme.
Toen ik ongeveer 10 jaar was
(dat is al een poosje geleden)
was Luilak echt een feest.
Stiekem nam ik de pannen
deksels uit de keukenkast
of een ijzeren pan met een
pollepel, want daar kon je
heel veel lawaai mee maken.
Ook verzamelde ik, samen
met de buurtkinderen, lege
blikjes die met een touwtje
achterop de fiets werden
gebonden. Tussen je spaken
kwam ook nog eens een kar
tonnen kaart,vastgemaakt
met een houten wasknijper.
Het was heel spannend om
’s ochtends rond drie uur op
te staan en dan met een hele
groep kinderen de straat op te
gaan. Daarbij zong je dit rijm
pje: “Luilak, beddezak. Staat
om negen uren op. Negen
uren, hallef tien, heb je die
luilak al gezien?” De lol was
om zo veel mogelijk herrie te
maken met de deksels, pan
nen en blikjes. In onze buurt
waren ook mensen die niet zo
kindvriendelijk waren. Daar
gingen we luid schreeuwend
langs en trokken aan de bel en
soms werd er een speld tus
sen de bel gestopt zodat hij
bleef hangen. Het was vooral
spannend als je merkte dat de
mensen vergeten waren hun
bel af te zetten. Mijn ouders
vonden het niet echt gewel
dig maar ach, het was toen
allemaal nog zeer onschuldig.
Heden ten dagen wordt
Luilak anders gevierd. Met z’n
allen vroeg naar de bloemen
markt in Haarlem staat denk
ik op nummer 1. Echte
lawaaimakers zijn er
gelukkig niet meer. En
lieve jeugd: bij mij gaat
de bel uit. Ik ben een
echte luilak geworden.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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ZANDKORRELS
Tuincentrum

Groot assortiment zomerplanten

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.
.........................................................
Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Kruiden
Bemesting
Vaste planten en
Hangpotten

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Te huur per 1 juli:
één kamer app. voor 1 pers.
Eigen K/D/T, eigen entrée.
€ 625 p.m. incl. G/W/L en
internet. 1 maand borg,
voor onbepaalde tijd.
Tel. 06-47935536

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2e hands kleding.
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open don-vrij-zat
van 10-17 uur.
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
Allerliefste papa,
van harte gefeliciteerd met
jouw 40e verjaardag!
Dikke kus Melissa,
Serena, Tobias en Xsara
Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

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

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 zorgverzekering)
........................................................
Minou de poes (16 jr) zoekt
een nieuw baasje. Ze zou
het prettig vinden als ze
naar buiten kan. Vachtkleur
is wit. Bel 06-17465335
........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
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, Bakkerstraat 2c
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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Garage te huur
De Ruyterstraat
€ 125,- per maand
06-53256274
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van inge
groeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd
in de reumatische- en
diabetische voet. Pro-voet
lid. 15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl

Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
GOEDKOOPDRANK.NL
Zoekt: assistent planner +
drankbezorgers Ibv rijbewijs.
Leeftijd v.a. 18 jaar.
Bel: 023-5738777
.........................................................
Luxe zonnebank met
airco, verneveling, aroma,
enz. 15 min. voor € 12,- of
10x voor € 100,-. Slender
You Zandvoort, Hogeweg
56a, tel. 06-19413733
.........................................................
De Hedi’s International:
nu al een succes!
.........................................................
ZFM Radio ‘Het Laatste
Uur’, gesprek met Bianca
Dorsman, winnares van
Kunstfestijn 2008, over
haar ontmoeting met God.
Elke zondag- en maan
dagavond om 23.00 uur.
........................................................
Hierbij wil ik iedereen
bedanken voor de hulp en
belangstelling na mijn
ongeval op Koninginnedag.
Carla Dröse
.........................................................
Herkansing?
Vergroot je kansen. Studeer
twee weken lang onder
professionele begeleiding.
weerwatwijzer@gmail.com,
06-81493719, Zeestraat 30.
www.weerwatwijzer.com
.........................................................
Waterloopleintje
Gevraagd voor onze
nieuwe kringloopwinkel.
Kleding - boeken - speel
goed - spulletjes en klein
meubels. 06-37263592,
alain-angela@hotmail.com.
Bakkerstraat 28, Haarlem
.........................................................
Alleenstaande vader van
dochter (8) en zoon (5)
zoekt betrouwbare oppasmoeder voor 2 middagen
per week. Bij voorkeur erva
ring met (eigen) kinderen
of pedagogische opleiding.
Meer info: 06-29092781
.........................................................
Wie heeft tijdens
Koninginnemarkt mijn
V-Tech computer (voor € 3)
gekocht? Ik heb het
stroomkabeltje nog!
Ophalen? 06-12149165
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Met oog en oor
de badplaats door

Zonovergoten Voorjaarsmarkt
De Voorjaarsmarkt van afgelopen zondag was, na een
natte ochtend, vooral ’s middags zonovergoten. Zodoende
nam toch nog een behoorlijk aantal mensen de moeite

om naar onze badplaats te komen. Ondanks dit gegeven

kwamen er berichten van de marktkooplui dat ze slechts
met de grootste moeite hun omzet haalden.

Gemengde successen tijdens de Voorjaarsmarkt

De markt was, zoals gebrui
kelijk, gelardeerd met aller
lei activiteiten rondom de
kramen. Zo liep er ditmaal
een echte doedelzakspeler
rond die de marktbezoeker
trakteerde op authentieke
Schotse muziek en had
ONAIR-Events een spran

kelende show met onder
andere zangers en een
hypnotiseur/goochelaar.
Voor de kinderen waren er
weer allerlei draaimolens
en trampolines en de inwen
dige mens kon op uiteenlo
pende manieren gevoed
worden.

Toch waren er hier en daar
wat negatieve geluiden te
horen, met name onder
mensen die regelmatig de
Zandvoortse markten be
zoeken. “Het is hier een een
heidsworst. Iedere honderd
meter is hetzelfde: zonne
brillen, shawltjes, horloges
enzovoorts. Hoeveel wil je er
hebben? Kwantiteit genoeg,
maar er is dus veel te weinig
variatie en heel weinig kwali
teit”, tekende de Zandvoortse
Courant op uit verschillende
monden van bezoekers.
Voor de Zandvoorters was
wellicht het meest interes
sant wat de lokale onderne
mers aanboden. Die deden
dan ook, naar eigen zeggen,
goede zaken. Misschien voor
de organisatie iets om over
na te denken. 12 augustus is
de Zomermarkt, een goede
gelegenheid.

Thaïs festival komt naar Zandvoort
Komend weekend kunt u voor het eerst in Zandvoort

genieten van alles wat met Thailand te maken heeft.
Het Gasthuisplein is dan het middelpunt van het Thaïse
Festival Sawasdee Zandvoort.
Zaterdag 26 en zondag 27
mei kunt u volop genieten
van alles wat dit mooie tro
pische land zo aantrekkelijk
maakt. Zoals van de uitge
breide en zeer smakelijke
Thaïse keuken maar ook van
verse ingrediënten om zelf
aan het kokkerellen te slaan
en conserven met al die lek
kernijen die niet vers te ver
krijgen zijn.

Verder kunt u kennis ma
ken met allerhande soorten
fruit, vers uit het tropische
land. Er is een tentoonstel
ling, u kunt kijken naar au
thentieke Thaïse dansen en
luisteren naar die prachtige,
bijna mystieke muziek. Er is
een demonstratie Muay Thai
(kickboksen) en er zijn kook
demonstraties. Tot slot kunt
u zich laten verwennen met

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

Wonderboom

Women only

Eigenlijk was de monumen
tale (circa 1890) witte kas
tanje op het Gasthuisplein
ten dode opgeschreven.
Maar wonderen bestaan
blijkbaar nog, want zo te
zien is de fraaie boom weer
tot leven gekomen. Om
de feestvreugde te verho
gen zijn er nog nooit zo
veel ‘kaarsjes’ in de boom
geweest. Dat wordt in de
herfst kastanjes rapen!

Stoere mannen

echte Thaïse massage.
Tevens is er een stand van
de Thaïse ambassade en het
Thaïs Verkeersbureau waar
u uitgebreid geïnformeerd
kunt worden over Thailand,
eventuele mogelijkheden
om handel te voeren dan
wel er naartoe te verhui
zen. Kortom dit Sawasdee
Zandvoort Thaïs Festival is
meer dan de moeite waard
om te gaan bezoeken en er
van te genieten. De entree
tot het festival is gratis en
beide dagen is het tussen
12.00 en 20.00 uur geopend.

ZANDVOORT SCHOON!? …

gewijzigde afvalinzameling vanwege Pinksteren

Op maandag 28 mei is het Tweede Pinksterdag. Op deze dag wordt er geen afval opgehaald in Zandvoort. Dat betekent dat de inwoners van Zandvoort die normaal gesproken op deze dag hun afval buiten zetten, dit op een andere dag kunnen doen. In
plaats van maandag 28 mei worden zowel de GFT- containers als
de gele zakken op woensdag 30 mei opgehaald. We hopen dat deze
mensen de gewijzigde afvalinzameling goed in de gaten houden.
Zo voorkomen we met z’n allen dat er onnodig afval op straat staat.
Informatie over de afvalinzameling leest u in de Afvalwijzer 2012;
Gemeente Zandvoort deze staat ook op de gemeentelijke website:
www.zandvoort.nl ->Loket->Afval en Milieu->Afvalwijzer 2012
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

te zijn die op de jaarmarkt
werkte, hij is later op de dag
in Utrecht aangehouden
door de KLPD.
Op 2 juni wordt de 5e edi
tie van de Women only ca
brio rally gereden. De tocht
vertrekt om 11.00 uur uit
Zandvoort om in Aalsmeer
gezamenlijk te starten. De
rally, eigenlijk een puzzel
tocht, wordt gereden vol
gens een beschreven route
en onderweg moeten er
allerlei vragen beantwoord
worden. De rit eindigt
bij Laurel & Hardy in de
Haltestraat met een uit
gebreid dinerbuffet en de
prijsuitreiking. Inschrijven
kan aan de bar van Laurel
& Hardy of via cabriorally@
gmail.com. Let op: de rit
is alleen voor vrouwen en
cabrio’s!

Vuurtje blussen?

Tijdens de opening van
het zeilseizoen was ook
de strandpolitie aanwezig.
Hoewel de zon scheen stond
er een koude wind en ieder
een trok zijn kraag ietsje ho
ger op. De twee mannen van
de politie stonden vrolijk in
hun zomertenue bij de ont
hulling van de naamplaat.
Ik kreeg het er extra koud
van bij het zien van de kor
te mouwen en blote benen.
Maar ja, je bent stoer of niet
natuurlijk!

I-pad snel weer terug

Tijdens de Voorjaarsmarkt is
een man van zijn I-pad be
roofd. Doordat iedere I-pad
een tracing-systeem heeft,
kon eenvoudig gevolgd
worden waar de dief zich
bevond. Het bleek een man

Het duurt misschien nog
even, maar op zaterdag 30
juni houdt de brandweer
post Zandvoort weer een
demonstratiedag. Tijdens
deze dag staat de werving
van nieuwe vrijwilligers bij
de brandweer Zandvoort
centraal. Dus, heb je altijd
al getwijfeld of ‘vrijwilliger
bij de brandweer’ iets voor
jou kan zijn naast je regu
liere baan? Ga dan zater
dag 30 juni tussen 10.00
en 15.00 uur langs op het
Raadhuisplein. De vrijwil
ligers van post Zandvoort
laten met diverse demon
straties de verschillende
facetten van het brand
weervak zien. Je kunt on
der begeleiding van een
ervaren brandweervrouw /
-man aan allerlei activitei
ten meedoen, om zelf het
brandweervak te ervaren.
Een brandweervrijwilliger
leert om (eerste) hulp te
verlenen, slachtoffers uit
de rook te redden, een brand
blussen of een auto open te

knippen. Heb je andere plan
nen voor deze dag en ben
je wel geïnteresseerd naar
een spannende bijbaan als
vrijwilliger bij de brandweer,
dan kan je ook het belang
stellingsformulier invullen
op www.brandweerkenne
merland.nl bij vacatures.

Voedselbank blij
met Zandvoortse
inzamelingen

Afgelopen zaterdag stond er
weer een groep Zandvoortse
vrijwilligers van de Haar
lemse Voedselbank bij de
Vomar supermarkt in win
kelcentrum Nieuw Noord.
Met een ploeg van onge
veer 25 vrijwilligers heeft
de Voedselbank Haarlem
ook in Zandvoort weer een
grote inzameling kunnen
houden. Tilly Boddaert is
een van die Zandvoortse
vrijwilligers van het eerste
uur en vertelt dat zij nu al
weer voor het 7e jaar deze
sympathieke inzameling
in Zandvoort mede organi
seert. “Ook de medewerking
van de Vomar en de ruimte
die we ter beschikking krij
gen, doet gewoon goed
aan”, aldus Boddaert. De ver
wachting vooraf was dat ze
waarschijnlijk op zo’n veer
tig kratten zouden eindigen,
maar aan het einde van de
middag werd het vijftigste
krat gevuld. Speciaal wordt
er door de Voedselbank ge
vraagd om ontbijtgranen,
soep, tandpasta, zeep, deo
dorant, aardappelen, puree,
houdbare (chocolade) melk
en zuiveldranken. En als je
dan al die goedgevulde krat
ten ziet dan ben je blij dat
de inzameling in Zandvoort
weer zo positief is geëindigd.
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DE LEEUW VAN ORANJE!

SMAAQ

GRAS KAAS

Fris, roomzacht,
proef de lente!

ITALIAANS CATENACCIO...

MOZZARELLA

DI BUFALA

Geeft zoveel meer...
Smaak!

500 gram
nu voor maar

4.

99

250 gram
nu voor maar

5.

95

Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal
Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorsistraat 11, Haarlem

AANBIEDINGEN GELDIG TOT EN MET 6 JUNI 2012

VAN MARWIJK STAAT VOOR ZIJN

JONGE
KOMIJNE
KAAS

Daar zit echt pit in!

HIER KAN DUITSLAND
WEL TROTS OP ZIJN...

PETRELLA

SCHNITTLAUCH
Ja... met scherp
gesneden Bieslook

Meer winkels in:
Amsterdam, Alkmaar,
Den Helder, Heiloo, Bergen,
Noordwijk en Naaldwijk!

500 gram
nu voor maar

W.K. IN OUDE KAAS

4.

95

Scoort altijd! Uit zomer 2010!

100 gram
nu voor maar

1.

OUWE
TOON

VIVE LE FRANCE

98

CREMEUX
DE BOURGOGNE

Weldadig mooi
en wonderlijk zacht

500 gram
nu voor maar

6.

95

100 gram
nu voor maar

1.

www.kaashuistromp.nl

98

Unieke samenwerking tussen ondernemers

‘Enjoy your party’ en restaurant Ladychef in de Zeestraat

zijn een unieke samenwerking gestart. Gedurende de

tijd dat Ladychef het kreeftenmenu serveert, kunt u voor
slechts €5 extra per persoon met een echte limousine thuis

opgehaald worden, naar de Zeestraat gebracht worden en
over de oranje loper het restaurant ingaan.

De initiatiefneemsters

Hier kunt u genieten van
een perfect menu met kreeft
voor slechts € 34,50 (exclu
sief drankjes). Als u naar
huis wilt, komt de limousine
weer voorrijden en wordt u
netjes weer thuis gebracht.
Alles chique, met chauffeur
en een lekker glas koele
prosecco op de achterbank!
Maura Renardel de Lavalette
is met zakenpartner Wim
de Vreede het organisatie
bureau ‘Enjoy your party’
begonnen en kwam vorige
week met de limousine bij

Ladychef voorrijden om
haar gasten van een prach
tig menu te laten genieten.
Marjolein Scholder en Jessica
Westerman van Ladychef
wisten niet wat ze zagen.
Wat ze wel zagen was een
mogelijkheid om hun gasten
extra te verwennen. Ze wa
ren het er al snel over eens:
dit is zo uniek, dit moet wor
den voortgezet. Afspraken
waren er snel gemaakt en
nu kunt u komende vrijdag
25 mei en zondag 3 juni van
deze unieke service gebruik

maken. Mochten gasten niet
van kreeft houden, dan is er
nog niets aan de hand. “Dan
krijgen ze de mogelijkheid
om zowel als voorgerecht
als hoofdgerecht een vlees
gerecht te bestellen”, vertelt
Marjolein.
Uiteraard is de limousine niet
alleen bestemd om gasten
naar Ladychef te brengen.
Via Enjoy your party is deze
Amerikaanse Cadillac voor
heel veel andere doeleinden
inzetbaar, zelfs voor kinder
party’s. Renardel de Lavalette:
“Wij willen alles doen om uw
feest op een zo plezierig mo
gelijke manier te laten verlo
pen. Wij bruisen van energie
en zitten vol met ideeën.”De
beide dames van Ladychef
zijn helemaal in hun nopjes
over de samenwerking. “We
gunnen Maura deze aan
dacht en zij gunt het ons.
Helemaal goed dus!”
Bel voor een tafelreservering
met limousine service naar
Ladychef, tel. 5736633 en voor
Enjoy your party belt u: 0629077330.

Zandvoortse familie in ‘Welcome Home’
De opnames die door RTL4 zijn gemaakt van de totale metamorfose van het huis van de familie Leo en Ankie Miezenbeek wordt komende dinsdag 29 mei uitgezonden. In

het programma Welcome Home, met presentatrice Natasha Froger, kunt u zien wat zij hebben meegemaakt en wat
100 (!) vrijwilligers voor ze hebben gedaan.

Twee dagen lang hard aan het werk

Het begon in februari, toen
Pieter Joustra reageerde op
een oproep van RTL4 waarin zij
vroegen om kandidaten waar

van het huis hoog nodig op
geknapt moet worden. Joustra
meldde de familie Miezenbeek
aan en kreeg uiteindelijk het

bericht dat RTL graag een keer
zou willen komen kijken. Van
het een kwam het ander en
plannen werden gesmeed
om Leo en Ankie een weekend
weg te krijgen. Ook dit lukte
en toen was op vrijdag 4 mei
het huis leeg, stonden 70 vrij
willigers en 30 professionele
vaklieden klaar om eens stevig
aan de gang te gaan. Het huis
werd zo goed als geheel ge
stript, alles werd weer tot in de
puntjes hersteld, er kwam een
nieuwe badkamer, een nieuwe
keuken en zelfs nieuw meubi
lair. Ook de tuin werd stevig
onder handen genomen en
twee dagen later was de me
tamorfose een feit. Uiteraard
wist het echtpaar niets maar
de drie zonen wel, die zaten
ook in het complot.
Kijkt u dinsdag naar de emoti
onele thuiskomst, reacties en
het schitterende eindresultaat
op RTL4. Welcome Home be
gint om 20.30 uur.
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Copy & Office

door Erna Meijer

Ruim negen jaar is Copy & Office, een gespecialiseerde bedrijf
op het gebied van kopieer-, print- en drukwerk, gevestigd in
de Haltestraat. Eigenaresse Fleur van Lammeren vertelt gedreven, samen met Joris Hoogeveen die sinds drie jaar mede
de scepter zwaait, over de vele mogelijkheden die zij aan zowel particulieren als zakelijke relaties kunnen bieden.
“De meeste nadruk ligt bij
ons op de ontwerpstudio,
onder andere voor huisstij
len en slogans, en het druk
werk. Wij hebben klanten
tot zelfs ver buiten de regio,
zoals het circuit in Assen,
waarvoor wij de belettering
hebben gedaan en de poli
tie Kennemerland. Wij staan
voor kwaliteit en betaalbaar
heid, zowel in kleine als gro
te oplages”, geeft Fleur aan.
Natuurlijk kan men ook bin
nenlopen voor bijvoorbeeld
het vergroten van een brei
patroontje of het met een
eigen foto/tekst bedrukken
van een babyrompertje.
Juist de afwisseling en het
contact met mensen is voor
alle medewerkers, zoals ook
Remi van Schie en David

Moinot, het leuke van het
werk. Service staat hierbij
hoog in het vaandel.
Naast de fabricage van
grootformaat posters en
banners kunt u bij Copy &
Office ook terecht voor een
zeer groot assortiment ge
boorte- en trouwkaarten, die
eveneens in huis en vaak in
een dag gedrukt kunnen
worden. Via uw eigen com
puter kunt u ook foto’s door
sturen, die dan op diverse
formaten geprint worden
en dat geldt natuurlijk ook
voor andere documenten.
Denk bijvoorbeeld aan afstu
deerscripties, al dan niet in
gebonden of visitekaartjes,
menukaarten of flyers. Van
enkele kopietjes tot een zeer

grote oplage, het is geen en
kel probleem. Joris wijst ons
ook nog even op de moge
lijkheid tot het bedrukken
(zeefdruk en borduren) van
promotionele kleding.
In de overzichtelijke winkel
is een uitgebreid papieras
sortiment in alle denkbare
kleuren en verschillende dik
tes voorradig. Er is een spe
ciale hoek gereserveerd voor
de pennen en stiften van
Stabilo. Deze pennen liggen
door de speciale grip pret
tig in de hand en worden
daardoor geadviseerd voor
schoolkinderen en Parkinson
patiënten. Inktcartridges zijn
voor praktisch alle merken
voorradig en anders snel te
leveren. Ga ook eens kijken
bij de talrijke, zeer kleurrijke
kantoorartikelen zoals ord
ners, tijdschriftenhouders en
vooral de handige Big Box,
een prachtig ontworpen en
zeer sterke brievenbakjes
houder.
Er wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van een eigen
webshop, die naar verwach
ting over circa twee maan
den gereed is. Deze wordt
zeer laagdrempelig met een
prijsniveau dat veelal scher
per ligt dan bij de meeste
internetdrukkerijen.
Copy&Office, Haltestraat 35,
tel. 5737698. www.copy
office.nl.

Fietsen voor Ronald McDonald Kinderfonds
Een groep Zandvoorters gaat dit jaar proberen zoveel

mogelijk geld voor het Ronald McDonald Kinderfonds

McDonald huizen en twee
Ronald McDonald vakantie
locaties tegen.

doen zij mee met een (estafette)fietsrit van Groningen

Pinksterloterij

bijeen te brengen. En wel op twee manieren: Allereerst

naar Maastricht, de HomeRide, en daarnaast organiseren
zij een loterij in café De Scharrel.
Dat vertelt Zandvoortse Joke
Broere (37) die zich samen
met een groep vrienden wil
inzetten voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. Het
Kinderfonds biedt al ruim
25 jaar een helpende hand
aan zieke of gehandicapte
kinderen en hun familie in
Nederland, 24 uur per dag,
zeven dagen per week.

HomeRide

De HomeRide op 2 en 3 juni
is een uitdagende wieler
tocht waarbij diverse teams
in een dag en een nacht van
Groningen naar Maastricht
fietsen. Een afstand van 500
kilometer, die door de teams
volledig of in estafette wordt
gefietst. Op de route ko
men de fietsers zes Ronald

Joke Broere: “Zondag 27 mei
organiseren wij in café De
Scharrel, Haltestraat 59a,
vanaf 21.00 uur een pink
sterloterij met prachtige
prijzen waarvan een groot
deel gedoneerd wordt door
Zandvoortse ondernemers.
De opbrengsten van de
verkoop van loten en
spontane donaties ko
men volledig ten goede
van het Ronald McDonald
Kinderfonds.”
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Krant niet ontvangen?

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

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Aanbieding:

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

Een pinkster moorkop van € 1,95 voor € 1,65
een heerlijk aardbeien schelpje
van € 2,35 voor € 2,10
beide uit eigen bakkerij
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

• Herkansingen?
• Overgangsrapport?
• Start op het voortgezet onderwijs?
• Huiswerk?

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Wijzer helpt
Persoonlijke ondersteuning
Maatwerk
Schappelijke prijzen

Altijd zin in bloemen!
P.S.: Let op onze aanbiedingen!

Hans Weber, expert in onderwijs
06-81493719 Zeestraat 30
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com

Specialist voor al uw bloemwerken.

Zie greevenmakelaardij.nl voor onze nieuwe videoclip!
Wilhelminaweg 22
en

Gro

rt
e ha

Zandvoort

Vraagprijs: € 489.000,= k.k.
Zandvoort

Van Galenstraat 224
rpe

Sche

prijs

Zandvoort

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Wonen midden in het Groene hart van Zandvoort!
Nabij het strand én het centrum ligt deze halfvrij
staande woning op een royale kavel grond van ruim
400 m2 in een zeer rustige woonomgeving. Het heeft
een grote, onder architectuur (Van Kleeff) aangelegde
tuin met een beschut terras, 3 slaapkamers, werkkamer
op de begane grond, ruime parkeergelegenheid op
eigen terrein en een garage.

• Uitstekende locatie en in een goede staat van onderhoud;
• Royale tuin met eigen bron en
automatische besproeiingsinstallatie;
• Rondom v oorzien van dubbele beglazing;
• Woonoppervlakte ca. 134 m2, perceel 432 m2.
Een 3-kamer appartement, thans 2-kamer, op de vierde
etage in het gerenoveerde gebouw “Sonnevanck”.
Het appartementengebouw beschikt over een lift.
Binnen één minuut geniet u van het dynamische
strandleven of ervaart u vanaf het zonnige balkon op
het zuidwesten het uitzicht over de boulevard en zee.
Parkeergelegenheid op eigen terrein is mogelijk en een
berging ligt in de onderbouw.
•
•
•
•

Zonnig balkon gelegen op het zuidwesten;
Parkeren op eigen terrein mogelijk;
Woonoppervlak ca. 75 m2 excl. terras;
Servicekosten bedragen € 248,= p/mnd.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Sara Roosstraat 76
ing
won
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T

Zandvoort

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.
Zandvoort

Potgieterstraat 20
ouw
Uitb

Zandvoort

Vraagprijs: € 284.000,= k.k.

Dit moderne en zeer verzorgde appartement is gelegen
op de tweede etage in de kindvriendelijke buurt Park
Duinwijk. Het gelijkvloerse appartement beschikt
over een prachtige lichtinval, 2 slaapkamers, een open
keuken, een prettige woonkamer, een balkon en een
separate berging in de onderbouw. Centraal gelegen
ten opzichte van winkels, het station, het centrum en
op wandelafstand van het strand en de zee!
• Het geheel verkeert in zeer goede staat van onderhoud;
• Uitstekend geïsoleerd, dubbele beglazing;
• Berging in de onderbouw,
servicekosten € 146,= p/m;
• Woonoppervlakte ca. 80 m2.
Deze uitgebouwde familiewoning beschikt over 3
slaapkamers, een luxe badkamer (2011), 2 dakkapellen,
een ruime tuin en een stenen berging! Het is gelegen
op een aantrekkelijke locatie op loopafstand van het
centrum, het strand en het NS-station. De woning is
extra ruim door de opgetrokken gevels.
• Familiewoning met uitbouw op de begane grond;
• Sfeervol woonhuis met een prettige buitenruimte en
ruime berging;
• Woonoppervlakte ca. 105 m2,
perceel 133 m2;
• Een bezichtiging zeker waard!

Zie greevenmakelaardij.nl voor onze nieuwe website!
WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Wandel4daagse komt er weer aan
Van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 8 juni vindt de 14e

editie van de Wandel4daagse in Zandvoort plaats. Vier
avonden lang zullen de deelnemers in en rond Zandvoort

hun routes wandelen, die bedacht en uitgezet zijn door de
organiserende Stichting Zandvoortse4daagse.

om er een feestelijk geheel
van te maken. Er kan wor
den gestart tussen 18.30
en 19.00 uur. Voor informa
tie kijkt u op de website:
www.zandvoortse4daagse.
nl. Daar kunt u ook terecht
als u wil inschrijven voor de
triatlon (wandel-, fiets- en
zwemvierdaagse).
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Geanimeerde Ledenvergadering
Ondernemersvereniging
In Hotel Hoogland werd dinsdagavond de ledenvergadering
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) gehouden, waarbij een tiental ondernemers aanwezig was. Opval-

lend was echter dat, ondanks de uitnodiging aan zowel leden als niet-leden uit de Kerkstraat, niemand van deze toch
talrijke groep, acte de présence gaf. Een gemiste kans.

Honden4daagse

Ook honden kunnen weer worden ingeschreven voor de Wandelvierdaagse

Er zijn routes van 5 en van
10 kilometer. De kaarten
kosten € 4 in de voorverkoop. Bij de start betaalt
men € 1 extra. De voorver
koop is inmiddels gestart,
kaarten zijn te koop bij
Bruna Balkenende op de
Grote Krocht, Ankie Miezen
beek, Haarlemmerstraat
12 en bij Martine Joustra,

Witte Veld 11.
Op de eerste twee avon
den zal er gestart worden
vanaf het clubhuis van de
Zandvoortsche Hockeyclub,
Duintjesveld in Zandvoort.
Op donderdag en vrijdag
wordt er gestart vanaf het
Kerkplein. Op de laatste dag
zal er een drumband zijn

Dit jaar zal de Zand
voortse4 daagse in sa
menwerking met dieren
winkel Dobey weer een
Honden4 daagse organi
seren, speciaal voor alle
viervoeters in Zandvoort.
Hondenbezitters kopen
voor € 4 een kaartje voor
de hond. Daarvoor krijgen
ze een speciaal drinkbakje
en poepzakjes voor onder
weg en bij de controlepost
een lekkernij. Aan het eind
van de 4 dagen krijgen alle
honden een medaille met
daarop hun naam. De kaart
jes zijn te koop bij Dobey op
de Grote Krocht en bij de
eerder genoemde voorver
koopadressen.

Cursus timmeren bij De Boomhut
Dankzij de inzet van hout- en timmerdocent Fred van de

Pols kan er nu ook bij De Boomhut een echte cursus timmeren worden gevolgd. Elke dinsdagmiddag van 15.30
tot 17.00 uur wordt er door een tiental jongelui serieus

gezaagd en getimmerd bij de buitenschoolse opvang in
Zandvoort Noord.

Geconcentreerd bezig onder begeleiding van timmerdocent

Een leuk initiatief van de
Boomhut die de vele leer
lingen een groot scala aan
mogelijkheden biedt. In een
speciale ruimte in Pluspunt
wordt er nu ook ijverig
gezaagd en Van de Pols

houdt er toezicht op dat
dit ook recht en precies
wordt gedaan. Vooral tij
dens het zagen over je
zaagblad kijken voorkomt
dat er al snel scheef ge
zaagd wordt.

De gezaagde houtdelen
worden daarna netjes
geschuurd en keurig met
kleine spijkertjes in elkaar
gezet. Wat het precies moet
worden is nog niet hele
maal duidelijk. Ja en hoe
moet je precies een hamer
vasthouden bij het timme
ren van die toch wel kleine
spijkertjes? Met veel geduld
vertelt de docent over de
vele geheimen van de echte
timmerman en de jongens
en meisjes, leergierig als
ze zijn, pakken het al snel
goed op. Zeker is dat de
nieuwe activiteit van De
Boomhut al veel liefheb
bers kent die zich intensief
willen verdiepen in het tim
mermansvak. De ruimte is
groot genoeg en kan nog
wel een aantal toekomstige
vaklieden van het timmer
mansvak plaatsen. Gewoon
even melden bij Annemiek
Castien van De Boomhut,
tel. 5740333.

Nel de Jager (l.) spreekt de aanwezigen aan op hun ondernemerschap

Na de vaste agendapunten
die bij een dergelijke verga
dering horen, gaf voorzitter
Gert van Kuijk het woord aan
Nel de Jager, de eerste van
twee gastsprekers. De Jager
is sinds 1987 winkelstraatmanager van de Haarlemmerstraat/Haarlemmerdijk
en de Utrechtses traat in
Amsterdam.
Deze gedreven vrouw kan,
zoals verwoord op Google,
het best getypeerd worden
als ‘buurtbemoeial’ bij uit
stek, in de meest positieve
zin van het woord. Ze heeft
een hekel aan de woorden
‘nooit’ en ‘kan niet’ en dat
liet zij duidelijk blijken in
haar presentatie. Zij wist
de aanwezige ondernemers
behoorlijk te prikkelen met
stellingen als: ‘Het nieuwe
winkelen, hoop of wan
hoop?’.
Op haar vraag wie van de
Zandvoortse ondernemers
gebruik maakt van de nieu
we communicatiemidde
len, zoals de diverse sociale
media, bleken dat er van de
aanwezigen slechts twee te
zijn! “Een gezamenlijke web
site is heel belangrijk, onder
meer voor je promotie, maar
let wel op het juiste gebruik,
want negatief nieuws blijft
lang hangen en positief

nieuws niet! Nieuwsbrieven
naar klanten zijn een goed
middel om je klanten te be
reiken, evenals gezamenlijk
briefpapier of een bood
schappentas”, aldus De Jager.
Men moet zich de vraag stel
len ‘wat willen wij zijn’ en hoe
wordt Zandvoort de ‘place to
be’. Het is nu weliswaar een
moeilijke tijd, maar De Jager
benadrukte dat men onder
nemer is geworden uit vrije
wil en dat men niet moet
denken in problemen (die in
grote mate door de aanwezi
gen werden benoemd), maar
in kansen!
Het probleem in Zandvoort
blijkt vooral dat men indi
vidueel wel actief is, maar
gezamenlijk niet! Na een
rondje door de zaal kon
een ieder aangeven wat de
associatie met het woord
Zandvoort voor hem of haar
persoonlijk betekent en wat
het onderscheidend vermo
gen is. De trefwoorden: zon,
zee, strand, circuit, terrassen
en gezelligheid kwamen
meestal voorbij, maar het
woord ‘winkelbestand’ werd
geen enkele keer genoemd.
Al met al was haar optre
den zeer confronterend en
beslist een eyeopener. De
Jager bood spontaan aan om
te willen terugkomen (“mijn

handen jeuken, er is hier
nog zoveel te winnen”) om
een workshop te geven om
alle door de ondernemers
genoemde, vooral negatieve
argumenten te inventarise
ren en dit werd met graagte
ontvangen.
Laurette van Halen, advi
seur regiostimulering van
de Kamer van Koophandel,
gaf een korte presentatie
over de mogelijkheden van
en voorlichting voor ZZP-ers.
Ook in Zandvoort zijn veel
ZZP-ers actief, met name in
de horeca en in facilitaire
diensten op het gebied van
coaching en advisering. Deze
laatste groep werkt voorna
melijk vanuit eigen huis. De
behoefte aan samenwerking
en netwerken is hierbij groot.
Bestuurslid Ingrid Muller gaf
een overzicht van komende
evenementen in Zandvoort,
waaraan het OVZ actief me
dewerking verleent, zoals het
Europees Kampioenschap
Zandsculpturen dat in au
gustus plaatsvindt, meer
(race)vlaggen in het dorp bij
(race)evenementen en een
modeshow in de Kerkstraat.
Gert van Kuijk deelde mee
dat de meeste ondernemers
op de Grote Krocht voor het
verplaatsen van de week
markt naar die straat zijn en
dat eveneens serieus wordt
nagedacht over het weer
omdraaien van de rijroute
aldaar. Hilly Jansen vroeg de
ondernemers hoe men er
over dacht om de Haltestraat
tijdens de EK voetbalwed
strijden van het Nederlands
Elftal af te sluiten en tenslot
te wil dorpsomroeper Gerard
Kuijpers graag meer samen
werking met de lokale on
dernemers en inschakeling
bij evenementen in het dorp.
Deze vergadering gaf op
meerdere punten duidelijk
een aanzet tot meer samen
werking en overleg, waarbij
het van belang is dat het
ledenbestand van het OVZ
wordt uitgebreid en eens
gezind aan de slag gaat.
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bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
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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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DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 29 Mei t/m 3 Juni
29 Dinsdag
: aardappelen / boerenkool / worst
30 Woensdag : aardappelen / broccoli / gehakt
31 Donderdag : aardappelen / rode bietjes / sudderlapjes
1 Vrijdag
: aardappelen / wortelen / kabeljauw
2 Zaterdag : aardappelen / bloemkool / drumstick
3 Zondag
: aardappelen / spinazie / slavink

Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

Dier van de Week

Maxime is een leuke en lieve poes die van aandacht en een knuffel houdt. Ze houdt

er echter niet van om opgetild te worden, daar wordt ze een beetje grommerig van. Met
soortgenootjes kan ze het prima vinden zolang deze maar niet te opdringerig zijn; als ze
te dichtbij komen jaagt ze ze weg; ze heeft graag ruimte om haar heen. Maxime vindt
het heerlijk om naar buiten te gaan en de boel te verkennen, ook lekker in het zonnetje
liggen doet ze graag. Kleine kinderen vindt ze te druk en die heeft ze dan ook liever niet
om haar heen. Maxime is nogal een fijnproever en je kunt haar dus niet zomaar alles
te eten geven, als het niet naar haar zin is zal ze het niet eten; al heeft ze nog zo’n trek!
Maar met een lekker visje op zijn tijd win je haar hart.
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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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C U L T U UR
L’ Harmonie Nouvelle is kwintet van hoog niveau
Helaas waren er afgelopen zondag weinig toehoorders bij
de klassieke concertreeks in de Protestantse kerk. Maar
zoals voorzitter Peter Tromp van Classic Concerts het ver-

woordde: “Het is een klein, select gezelschap van echte kenners.” Wellicht dat de aankondiging dat de musici voornamelijk middeleeuwse muziek ten gehore brengen mensen

ervan weerhield om te komen. Echter het gespeelde reper-

toire was soms zelfs frivool te noemen en zeer de moeite

waard, waardoor de wegblijvers beslist veel hebben gemist.

De jonge musici haalden een hoog niveau

L’ Harmonie Nouvelle is pas
in september 2011 opgericht
door vijf jonge internationa
le musici, die allen aan het
Koninklijk Conservatorium
Den Haag studeren. De

Spaanse Antonia Molina Ruíz
bespeelt op een zeer zuivere
en speelse wijze de dwars
fluit en de Amerikaanse Elise
Bonhivert bouwde zelf his
torische klarinetten. In het

eerste stuk, de Sonate nr. 4
voor het blaaskwartet van
G. Rossini en Friedrich Berr,
werden zij vakkundig bij
gestaan door de Spanjaard
Luis Castillo Castillo op fa
got en Christian Schmitt
uit Zwitserland op natuur
hoorn. Hieruit bleek al het
mooie samenspel, wat zeker
een prestatie genoemd kan
worden aangezien dit de
eerste keer was dat de jon
gelui een concert van deze
lengte gaven. Ook bij het
tweede stuk, variaties op het
bekende thema La ci darem
la mano (Reik mij de hand)
uit Mozart’s ‘Don Giovanni’
voor fluit, klarinet en fagot,
gecomponeerd door Ludwig
von Beethoven, kwam het
onderlinge gevoel voor hu
mor en plezier, maar met
name de kwaliteit van deze
musici goed naar voren. De
Chileense Antonia Sánchez
op hobo completeerde met
verve het gezelschap bij de
vooral vreugdevolle uitvoe

ring van het kwintet ‘Nach
Themen von Rossini’ van
Martin-Joseph Mengal.
Na de pauze werd het en
thousiaste publiek terug
gevoerd naar de vroegere
sierlijke hoffeesten. Eerst bij
de ‘Nocturne no. III’ van Louis
Emanuel Jadin (1768-1853).
De Tsjechische componist
Anton Reicha (1770-1836)
componeerde maar liefst
meer dan twintig kwintet
ten voor blaasinstrumen
ten en L’ Harmonie Nouvelle
speelde tot slot zijn in 1808
in Parijs ontstane ‘Kwintet
opus 88 nr. 3 in G groot’. Het
was opvallend dat ondanks
het prima samenspel toch
ook de individuele klank van
de afzonderlijke instrumen
ten duidelijk te horen bleef.
Zonder de anderen tekort te
doen viel met name het fluit
spel en de natuurhoorn op
en het Allegro vivace zorgde
dan ook voor een daverend
slotapplaus.

Start grote Zonnebloem Loterij tijdens voorjaarsmarkt
De voorjaarsmarkt van afgelopen zondag was voor de
Zonnebloem de start van de grote landelijke loterij die
deze sympathieke vrijwilligersorganisatie jaarlijks organiseert. De Zonnebloem afdeling Zandvoort maakt deel uit
van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, een van de
grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.

Peter Tromp krijgt het eerste lot

De vereniging zet zich in
voor mensen met lichame
lijke beperkingen door ziekte,
leeftijd of handicap en voor
mensen voor wie persoon
lijk contact en deelname

aan het maatschappelijk
leven niet vanzelfsprekend
is. Door mogelijkheden te
bieden om contacten te leg
gen en er op uit te trekken
zorgen de 40.000 Zonne

bloem-vrijwilligers er voor,
dat gevoelens van eenzaam
heid verminderen of voorko
men kunnen worden. Circa
150.000 mensen genieten
jaarlijks van dagactiviteiten,
8.000 mensen genieten van
aangepaste vakanties in bin
nen- en buitenland of met
het eigen Zonnebloemschip.
De activiteiten en met name
de persoonlijke aandacht en
begeleiding voorzien in een
sterk groeiende behoefte in
de samenleving. Ruim 12%
van de Nederlandse bevol
king heeft matige of ernsti
ge lichamelijke beperkingen.
Door vergrijzing neemt dit
percentage naar verwachting
de komende jaren sterk toe.
Voor het organiseren van al
deze activiteiten is veel geld
nodig. Daarom vindt elk jaar
een loterij plaats. Afgelopen
zondag is de aftrap van de
lotenverkoop in de afdeling

Zandvoort gegeven op de
voorjaarsmarkt in het dorp.
Peter Tromp had de eer om
het eerste lot overhandigd te
krijgen en kocht er direct een
heel boekje bij. De komende
periode zullen vrijwilligers
bij u aan de deur komen
om te vragen of u een lot
wilt kopen. Met de verkoop
steunt u het werk van de
landelijke Zonnebloem maar
ook de plaatselijke afdeling
wordt hierdoor financieel ge
steund en krijgt 50% van de
opbrengst van de loten die
zij verkopen.
De Zonnebloem staat
trouwens ook weer op de
Zomermarkt op 12 augustus.
Daar kunt u ook loten verkrij
gen. Een lot kost € 2 en de
trekking vindt plaats op 22
oktober. Er zijn ruim 5.000
geldprijzen te winnen, waar
onder een hoofdprijs van
maar liefst € 15.000.

Zomerexpositie Yvon Schoorl
De bekende Zandvoortse kunstenaar Yvon Schoorl heeft
een expositie ingericht bij Strandpaviljoen Azzurro aan het

Zuidstrand. Haar werk is daar tot 20 augustus te bezichtigen.

‘Jonge meeuwen’ van Yvon Schoorl

Het Zuidstrand was jaren
lang het domein van de
naturist. Maar steeds meer
mensen hebben de sfeer
ontdekt van dit strandge
deelte, begrensd door de zee
honden en de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Bij
Azzurro, het 5e strandpa
viljoen van het zuidstrand,
kan je helemaal jezelf zijn
en in alle rust genieten van
de kunst. In de grote zithoek
hangen 4 kleurige repro

ducties van Yvon Schoorl
die zij in gelimiteerde op
lage heeft laten maken van
kunstwerken die zij in het
verleden heeft vervaardigd
van textiel. In de zithoek bij
de open haard hangen een
aantal strandtaferelen, van
onder andere meeuwen en
strandwandelaars.
Wie van een korte strand
wandeling houdt en daarna
even wil ontspannen met
een drankje op het gezellige
terras, is van harte welkom.
Meer informatie over deze
veelzijdige kunstenaar is
te vinden op haar website
www.yvonschoorl.exto.nl

Sporen uit het verleden

Het Kerkpad

door Nel Kerkman

De afbeelding van het Kerkpad, met op de voorgrond
de dorpsomroeper, is al een keer getoond in deze ru-

briek. Omdat deze gebrandschilderde afbeelding zo

mooi is weergegeven door Dick v.d. Mije willen we één
van de oudste doorkijkjes van Zandvoort nogmaals

tonen. Het gebrandschilderde raam is een van de drie

bovenramen die zeker uniek genoemd mogen worden.

’t Dointje van
de dokter

De gebrandschilderde
afbeelding behoort tot
de Zuidbuurt en is het
vroegst bebouwde deel
van Zandvoort. Al voor
het jaar 1500 stonden
daar huizen. Rechts op
de afbeelding staat de
schuur, die kort geleden
afgebroken is, waarin
omstreeks 1890 de ge
meentepaarden werden
gestald. Huisapotheek
en spreekkamer van
dokter Smit (1850) en
later dokter Gerke be

vonden zich in het gebouw
links op de hoek van Kerkpad
en Poststraat, waar ook de in
gang was. Vandaar dat men
toen in plaats van Kerkpad
de straat een andere naam
gaf, namelijk: ’t Dointje van
de dokter.
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Informatiebulletin Louis Davidscarré

nummer 1, 24 mei 2012

Louis
Davids

Gemeente Zandvoort gaat u de komende tijd regelmatig informeren over de
voortgang en ontwikkelingen rond het Louis Davidscarré. Dat gebeurt via
bewonersbrieven, een speciale website, bijeenkomsten en deze pagina’s in de
Zandvoortse Courant. De gemeente vindt het belangrijk dat u op de hoogte
bent en blijft van wat er zich in onze dorpskern afspeelt.

carré

Interview met
Andor Sandbergen
Wethouder Sandbergen is sinds oktober 2011 als
portefeuillehouder verantwoordelijk voor het project
Louis Davidscarré en vertelt over zijn ervaringen tot
nu toe.
Andor Sandbergen: “Er wordt in Zandvoort veel over
het Louis Davidscarré gesproken en iedere bewoner
heeft er zo zijn eigen mening over. Het geeft aan dat
de bewoners betrokken zijn bij dit bijzondere project.
Maar tussen al die meningen is het mijn verantwoordelijkheid om het Louis Davidscarré voor ons dorp op
een goede manier te begeleiden. Er is in het verleden
kritiek geweest op de communicatie rond het project.
Daarom zet ik hoog in op duidelijke informatie en
heldere besluitvorming. Uit gesprekken is gebleken
dat een groot gedeelte van de gebruikers en bewoners van de Blauwe Tram tevreden is. Maar er zijn
ook andere geluiden. Daarom gaat de gemeente met
direct betrokkenen in gesprek om de problemen die er
zijn te analyseren en waar mogelijk op te lossen.’’

Het gemeentebestuur heeft na beraadslaging met
de raad besloten om op een andere wijze te communiceren. Andor Sandbergen: “Ik vind dat zeer
belangrijk en we willen voorkomen dat er steken
vallen. Daarom gaat de gemeente transparanter
communiceren over datgene wat er gebeurt in en
om het project. Dat doen we met informatiepagina’s in deze krant, informatieavonden en straks
een nieuwe, interactieve projectwebsite.”

Louis Davidscarré
tot nu toe
De gemeente en ontwikkelaar AM hebben zich
bezig gehouden met het ontwerp en de bouw van
de parkeergarage en brede school. De parkeergarage (fase 1) is inmiddels in gebruik genomen en
wordt langzamerhand door steeds meer bezoekers
van Zandvoort gebruikt. De kinderen van de scholen en het kinderdagverblijf hebben hun eerste
schooljaar in het nieuwe gebouw bijna afgerond. Ze
zijn goed gewend aan hun nieuwe omgeving. De
bewoners van de huurwoningen hebben hun woningen ingericht en genieten al geruime tijd van hun
onderkomen. De ruwbouw van de tweede fase van
de parkeergarage is afgerond en zodra de woningen erboven bijna klaar zijn, wordt de garage verder
afgebouwd.
Buiten lijkt het alsof er weinig gebeurt, maar achter
de schermen zijn we volop aan het werk. De
volgende acties en procedures moeten bijvoorbeeld
worden doorlopen, voordat er daadwerkelijk kan
worden gebouwd:

“De weg naar voltooiing van het Louis Davidscarré is
een lange en natuurlijk heeft dat grote impact op ons
dorp. Maar ik weet zeker dat we over een aantal jaar,
als het project helemaal klaar is, ook trots kunnen zijn.
Zandvoort heeft dan een multifunctionele voorziening
waar iedereen profijt van heeft. We hebben dan een
mooie moderne brede school, goede ruimten voor
bibliotheek en kinderopvang, een grote parkeergarage (een lang gekoesterde wens van ondernemers gaat daarmee in vervulling) en woningen
dichtbij het centrum waar het goed wonen is.”
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Om het bouwplan te kunnen realiseren, is
een passend bestemmingsplan nodig.
Vandaar dat in de voorgaande jaren een
nieuw bestemmingsplan is opgesteld voor het
centrum van Zandvoort.
De ontwikkelaar AM moet voor alle plannen
die zij heeft ingediend, bouwplannen opstellen. Deze worden door de gemeente
getoetst op aan van de Programma’s van
Eisen die de gemeente heeft opgesteld.
De gemeente heeft oude gebouwen gesloopt
en de grond bouwrijp gemaakt voor nieuwbouw, zodat de ontwikkelaar kan starten met
de bouw.

Louis Davidscarré in
de aankomende periode
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld en in werking
is getreden en de omgevingsvergunning voor het
appartementengebouw Land van Driehuizen is
verleend, start AM waarschijnlijk in september met de
bouw van het Land van Driehuizen.
Voor de uitvoering van de projecten op de resterende
locaties wordt gestreefd naar een snelle realisatie van
het Land van Driehuizen, de nieuwe Albert Heijn, de
ontwikkeling aan de Schoolstraat en de woningen
tussen de Prinsesseweg en de Koningstraat. Verwacht
wordt dat de bouw van het Land van Driehuizen start in
september 2012. De bouw van de woningen neemt
ongeveer anderhalf jaar in beslag. De onderliggende
parkeergarage wordt in de periode 1 februari 2013 tot
1 mei 2014 afgebouwd.

2012

2013

2014

2015

2016

Locatie Ahold / De Nijs
Schoolstr./Koningstr.
Land van Driehuizen
Het vervolg van de uitvoering van het Louis Davidscarré is afhankelijk van het resultaat van de gesprekken met Albert Heijn en de ontwikkelende eigenaar, De
Nijs. Hierin zijn twee opties mogelijk; een tijdelijke AH
komt op de locatie tussen de Prinsesseweg en de
Koningstraat; of de locatie van het voormalige postkantoor wordt gefaseerd gebouwd. Nadat een besluit
over de tijdelijke AH is genomen, worden de locaties
Koningstraat en Ahold/De Nijs ontwikkeld.

De locaties Schoolstraat en Koningstraat zijn al vrijgemaakt van gebouwen en het bouwrijp maken is
daarmee afgerond. De locatie Ahold/De Nijs wordt in
twee fases bouwrijp gemaakt en bebouwd. De
verwachting is dat de bouwtijd van het derde deel van
de parkeergarage en de bovengelegen voorzieningen
(winkel- en bedrijfsruimtes) en woningen circa twee
jaar zal bedragen. De laatste werkzaamheden voor het
Louis Davidscarré zijn volgens die planning eind 2017
afgerond.

Aanleg waterberging en
definitieve bestrating
Prinsesseweg
Eind juni 2012 wordt gestart met het aanleggen van
een extra waterberging in de Prinsesseweg. Deze
waterberging is onder meer nodig om het regenwater
van het Louis Davidscarré op te vangen. Een bijkomend voordeel is dat door de waterberging de kans op
‘water op straat’ in de Koninginneweg afneemt. Om dit
te realiseren zijn ingrijpende aanpassingen aan het
rioolstelsel nodig. Deze kunnen leiden tot stremming
van de Prinsesseweg en Koninginneweg. In samenwerking met de aannemer streven we naar een zo kort
mogelijke uitvoeringstijd.
Beperken overlast voor de omgeving
Overlast tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet te voorkomen, maar de gemeente spant
zich in om onnodige overlast te voorkomen. Zo is bij
het kiezen van een aannemer niet alleen naar de
kosten gekeken, maar is ook het beperken van de
overlast voor de omgeving een belangrijk selectiecriterium geweest. Een andere factor die de overlast voor
de omgeving moet beperken, is de keuze voor een
specifieke constructie van de ondergrondse waterberging. Bij een traditionele methode wordt er een
grote en brede put gegraven die relatief veel ruimte in
beslag neemt. Voor de waterberging in de Prinsesseweg is gekozen voor het verticaal afzinken van een
deel van de constructie. Door deze methode is er
rondom de constructie geen grondverzet nodig en kan
het verkeer over de Prinsesseweg over één rijbaan
blijven rijden met behulp van een verkeersregelinstallatie (stoplichten).

Om bewoners en andere belanghebbenden
nader te informeren over onder andere de werkzaamheden aan de Prinsesseweg is er afgelopen
week een informatieavond georganiseerd in De
Blauwe Tram. Deze werd enthousiast bezocht.

Het “Land van Driehuizen”
Het nieuwe woningbouwblok heeft de naam "Land
van Driehuizen" gekregen, vernoemd naar het gelijknamige weiland dat in de 19e eeuw ongeveer op
deze plek heeft gelegen. Destijds lag het dorp vooral
geconcentreerd rond de hogere Kerkstraat. De
drassige, lager gelegen gebieden rond het huidige
Zwarte Veld waren minder geschikt voor de bouw van
woningen. Deze landen werden in het begin van de
19e eeuw wel gebruikt als weilandjes. Destijds was
het de gewoonte om weilandjes te vernoemen naar
de eigenaar en zo is ook de naam Land van Driehuizen ontstaan, genoemd naar de eigenaar Willem
Driehuizen.
De naam Driehuizen is lange tijd een belangrijke
familienaam geweest in het Zandvoortse, zo heette
het eerste Badhotel van Zandvoort (ca. 1825)
logement 'Driehuijzen’. Het is niet bekend of er een
direct verband was tussen het Land van Driehuizen
en hotel Driehuijzen.
Het landje is in de loop der tijd verder verkaveld en
bebouwd, zo is op de rand langs de Grote Krocht een
aantal woningen gebouwd en rond 1900 is hier de
Heerenstraat (nu bekend als Cornelis Slegersstraat)
overheen aangelegd. Later is de naam in vergetelheid geraakt maar met deze benoeming keert een
stukje uit de geschiedenis terug en krijgt de naam
'Driehuizen' ook in het heden weer een plek in
Zandvoort.
Met dank aan: dhr. G. Cense en het Genootschap Oud Zandvoort
bron: Zandvoorts Straatnamenboek

Goed om te weten!
De gemeente zet zich in om het gebruik van
gebouw de Blauwe Tram te verbeteren. Samen
met de verenigingen, die niet tevreden zijn over
hun nieuwe onderkomen, wordt gezocht naar
een oplossing.
Er is begonnen met de vervanging van de
begraafplaatsmuur. Deze muur is beschadigd
tijdens de bouw van de Blauwe Tram. Omdat
de muur geen tot weinig uitstraling had, is in
samenwerking met de St. Agatha Parochie
besloten de muur in zijn geheel te vernieuwen.
Een aantal omwonenden had een verzoek tot
voorlopige voorziening ingediend bij de Raad
van State. De Raad van State heeft dit verzoek
op 21 maart 2012 afgewezen en het bestemmingsplan Louis Davidscarré is daarmee in
werking getreden.
De bouw van de woningen van het bouwplan
Louis Davidscarré wordt gerealiseerd door
BAM Woningbouw. Nadat de woningen zijn
gerealiseerd komt Pellikaan Bouwbedrijf terug
om de parkeergarage af te bouwen.

Beperken overlast voor de scholen
De Hannie Schaftschool en de Mariaschool zijn twee
belangrijke bestemmingen aan de Prinsesseweg. Om
er voor te zorgen dat de periode van overlast voor de
scholen zo kort mogelijk is, vindt een groot deel van de
werkzaamheden in de zomervakantie plaats en werkt
de aannemer door tijdens de bouwvakantie.

Colofon
Informatiebord
Op de hoek van de Louis Davidsstraat en het Zwarte Veld is een
informatiebord geplaatst met actuele informatie over het project.
Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of telefonisch
contact opnemen via telefoonnummer 023 – 5740100.

Plattegrond van Zandvoort uit 1812. Oranje aangegeven de
ligging van het Land van Driehuizen

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud. U kunt
aan de inhoud van deze nieuwsbrief geen
enkel recht ontlenen.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

1 AVONDJE UIT
1 WEEK ZIEK

Actie vanaf

donderdag 24 mei
t/m zondag 27 mei

EEN NIERPATIËNT MOET ER HEEL VEEL VOOR
OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN.
WAT HEB JIJ OVER VOOR EEN NIERPATIËNT?
KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

 Groot wit stokbrood, vers gebakken € 1,95
 Zonnekorn brood, donker volkoren met

zonnepitjes € 2,50
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

2-3 juni vindt er een fietsestafette plaats van Groningen
naar Maastricht. Wij willen als team hiervoor zoveel
mogelijk geld inzamelen. Daarom organiseren wij een loterij
met prachtige prijzen. Bijv. een volledig verzorgde rondvaart
per sloep, talloze tegoedbonnen en andere prijzen ter
beschikking gesteld door Zandvoortse ondernemers.
De opbrengst van de loterij komt volledig ten goede van het
Ronald Mc Donald Kinderfonds. Loten staan op naam, dus
mocht je verhinderd zijn, dan krijg je bericht als je een prijs
hebt gewonnen.

Kwaliteit, transparantie en
een integer hypotheekadvies!
• Woning kopen?
• Is de renteverlenging die uw bank aanbiedt
wel zo scherp?
• Kan uw hypotheek goedkoper?
• Kunt u uw hypotheek na pensionering ook
nog betalen?
• Heeft u als ondernemer een hypotheek nodig?
Bel met De Hypotheekleader voor een
vrijblijvende afspraak bij u thuis!

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem

Nieuw in Zandvoort:

www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
Een initiatief van Kindercentrum Ducky Duck
in samenwerking met Rutger Goedèl.
Kindercentrum Ducky Duck heeft al bijna 20 jaar ervaring
met kinderen van 0 tot 12 jaar en slaat nu haar vleugels uit naar
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Rutger heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven als
bedrijfsadviseur en wendt nu zijn ervaring en talenten aan
om leerlingen te helpen bij hun schoolcarrière.
www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
start op korte termijn zodat wij jullie nog kunnen helpen en begeleiden
in periode 4 van dit schooljaar en dus met de naderende toetsweek.
Wij bieden 1 t/m 5 sessies per week aan tegen aantrekkelijke tarieven.
De sessies en tijden zullen in onderling overleg worden vastgelegd.
Voordat we van start gaan hebben we eerst een vrijblijvend informatiegesprek.
Interesse of behoefte aan meer informatie?
Neem een kijkje op onze website of
bel ons op 023-5730042
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Pinksterloterij voor het goede doel

Waar
: Café De Scharrel, Haltestraat 59 in Zandvoort
Wanneer : Zondag 27 mei vanaf 21.00 uur
Loten verkrijgbaar bij Café De Scharrel of bij een van de
riders.: Joke Broere, Alexander en Martijn Nobels, Woudy
Hoving, Antony van Hoeven, Rick Postmus, Jeroen Snel en
Rob van Zetten
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Prachtig weer in aanloop
naar Pinksteren
Na een veel te lange koele en ook tamelijk natte peri-

Peter Logmans
Een veelzijdig iemand, dat kun je gerust van Peter Logmans
zeggen. Hij is in 1950 in de Stationsstraat, die toen nog een
levendige winkelstraat was, geboren in een gezin met vader, moeder en een oudere zuster. Vader Logmans was in
eerste instantie in dienst als chefkok van de Holland-Amerika Lijn op cruiseschepen, maar kwam later aan de wal
werken bij hotel Bouwes en in het directierestaurant van
de Hoogovens.
Peter: “In 1962 logeerde het elftal van
Real Madrid, dat in de finale van de
Europacup tegen Benfica uit
Lissabon moest spelen, in hotel
Bouwes. Als 12-jarige kreeg
ik de mogelijkheid om met
de spelersbus naar het
Olympisch Stadion mee
te rijden (ik zat naast
de beroemde voetbal
ler Puskas) en heb ook
de geweldig spannende
wedstrijd met als eind
uitslag 3-5 voor Benfica
gezien. Ik was zelf een
best aardige voetballer bij
Zandvoortmeeuwen, maar
brak helaas op mijn 17e mijn
enkel. Dat had wel weer als
voordeel dat ik afgekeurd werd
voor dienst!”

Amsterdam Hilton casino bedrijfsleider werd. In 2000
stapte hij over naar de beleidsmatige kant totdat hij 3 jaar
geleden helemaal met werken stopte. Mede door het rook
verbod is het aantal bezoekers drastisch teruggelopen en
de destijds voorgenomen verhuizing naar Haarlem staat
eveneens op een laag pitje.
Met zijn vrouw Marianne, waarmee hij in 1977 trouwde
en die als ‘juf’ op de Oranje Nassauschool werkt, kreeg
hij twee zonen: Rick en Bobby. Sport bleef een belang
rijk onderdeel in zijn leven. Rondom de verhuizing
van Zandvoortmeeuwen naar de velden op
Duintjesveld werd hij voorzitter (19891993) en hij is er vooral trots op dat
het ledental in die periode toe
nam. In 1977 al begon hij met
golfen op het toen nog klein
schalige Spaarnwoude en is
nooit meer met deze sport
gestopt. Zijn handicap
is 7 en ook Marianne en
Rick spelen zeer behoor
lijk, wat te zien is aan de
diverse ‘hole in ones’, die
de familie geslagen heeft.
Rick is als ‘teaching pro’ en
beheerder van de golfschool
actief op golfbaan Hitland in
Rotterdam.

Peter is in november 2011 benoemd
tot voorzitter van golfclub Sonderland,
Peter Logmans
waarbij hij als voornaam doel voor ogen
Na de Gertenbach Mavo had Peter geen idee
heeft de homogeniteit tussen de club enerzijds en
wat hij wilde gaan doen en had allerlei baantjes, onder
Open Golf Zandvoort anderzijds te bevorderen en hierdoor
meer bij broodbakkerij V.d. Werf en al eerder op het strand
het ‘wij-gevoel’ te versterken. Daarnaast wordt hij een aan
bij paviljoen 14 van Klaartje Kemp, en in de kistenfabriek
tal malen per jaar ingeschakeld als ‘mystery guest’ op diver
in Halfweg (met de leuze ‘Al een kist, krat of vat van de
se golfbanen in het hele land. Hierbij wordt vooral gekeken
Phoenix gehad?’). Samen met een kok uit Bouwes vertrok
naar de geboden ‘hospitality’ van de baan in de breedste zin
hij op zijn 18e naar een hotel op Sardinië, waar hij zelfs als
van het woord. Samen met plaatsgenoot Marco Deen is hij
spits een contract bij de plaatselijke voetbalclub kreeg.
dit jaar gestart met de ‘Hole in One Challenge Nederland’.
“Mijn talenkennis kwam mij daar goed van pas en dat gold
“De Nederlandse Golffederatie heeft sinds januari 2012
ook de zomer daarop toen ik in Riva aan het Gardameer
de regels aangepast, zodat amateurgolfers niet meer hun
ging werken. Ik kwam daarna Teun Iking tegen die in de
amateurstatus verliezen bij het winnen van een prijs ho
bloemenexport zat en heb samen met hem, vooral in Bonn,
ger dan € 750. Op nu nog een tweetal banen, Golfbaan
een eigen bloemenwijk gehad.”
Hitland en Golfbaan Amsterdam, maar er volgen er meer,
kan een greenfeespeler proberen om tijdens een reguliere
Als klant kwam Peter regelmatig in de Boeddhaclub in de
ronde van 9 of 18 holes op een vooraf vastgestelde hole
Haltestraat en hij werd toen door de Lifa Lock gevraagd
een ‘hole in one’ te slaan. Mocht dit lukken dan wint men
om daar als barkeeper te komen werken, waar hij van 1972
een spiksplinternieuwe Ford Fiesta! Deelname kost slechts
tot 1977 een “megaleuke tijd” heeft gehad. “Het was een
€ 10 en men steunt hiermee maandelijks een wisselend
club die veel concerten organiseerde met wereldberoemde
goed doel. Als u de bal niet in de hole maar op de green
artiesten. In 1976 werd het eerste casino in Zandvoort ge
slaat, ontvangt u een doosje met drie golfballen”, maakt
opend en in mei 1977 ben ik daar als croupier in dienst
Peter Logmans nog even reclame aan het eind van het
getreden.” Na heel veel cursussen, die hij op een gegeven
gesprek. Met dank voor de hartelijke ontvangst wensen wij
moment ook zelf ging verzorgen, klom hij in Zandvoort
hem veel succes met dit bijzondere initiatief, dat er mede
uiteindelijk op tot zaalchef, waarna hij in 1986 in het
voor zorgt dat hij zich geen moment verveelt…

ode, knapte het weer afgelopen weekend flink op. Het

meest opvallend was de hoge temperatuur begin deze
week. Voorbije maandag en dinsdag werd het al bijna
30 graden op een enkele stek.
De instabiliteit (en de daar
bijbehorende flinke buien) in
de atmosfeer verdween van
af woensdagavond en een
stevige blokkade van hoge
druk boven Scandinavië is
weersbepalend tot en met
Pinksteren.
Tot na Pinksteren zitten we
dan met een noordoostelijke
stroming. Dit betekent dat
de noordoostenwind gaat
aantrekken, vooral rond
vrijdag, en dat er geleidelijk
minder warme lucht wordt
meegenomen. Voor het ge
voel wordt het dus duidelijk
minder zwoel en vanwege
de droge lucht (rond 35 pro
cent vocht in de middag) kan
het weer tegen het weekend
zelfs als enigszins schraal
worden ervaren. De was
droogt in ieder geval in een
mum van tijd aan de waslijn.
Daarentegen wordt het wel
zonniger en de lucht trans
paranter. Donderdag en
vrijdag kan de zon wel 14-15
uren maken in Zandvoort en
omgeving. Dat betekent dat
de zon schijnt van zonsop
komst totdat de zon weer
onder de kim verdwijnt. Er is
ook weinig luchtvervuiling
met die doorstaande noord
ooster (continentaal polaire
luchtaanvoer heet dat offi

cieel), dus de kans dat de zon
vuurrood onder zal gaan is
erg klein.
We weten dat formidabel
weer in Nederland nooit
langer dan een dag of vijf
duurt tegenwoordig en ook
deze keer lijkt dat het geval.
Onvermijdelijke verstorin
gen in de vorm van een bui
in eerste instantie lijken er
toch weer te komen. In de
loop van het lange week
end (Pinksteren) neemt
de kans op een enkele bui
dan ook toe zonder dat het
weer zichtbaar verslechtert.
Pinkstermaandag was in het
verleden vaak berucht van
wege zijn flinke onweders.
Dit jaar zal dat wel meevallen.
Het vervolg, doorlopend tot
begin juni, is niet bepaald
slecht, maar de lichte wis
selvalligheid lijkt er toch
wel in te (blijven) zitten. De
temperaturen blijven zich
rond de normale waarden
bewegen. Het strandweer
is vrij goed tot en met begin
volgende week (wel wat veel
wind soms).
Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl, of
tel. 0900-1234554.
weerman Marc Putto
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 21 - 2012

Verzonden omgevingsvergunningen

Vergadering college

Omgevingsvergunning

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.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert donderdag 31 mei in vergaderruimte 1 vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 uur.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Frans Zwaanstraat 48, vernieuwen van een dakkapel, verzonden 16 mei 2012, 2012-VV-051.
- Hogeweg 69 zw en 71 zw, bouw van een schuur, verzonden
16 mei 2012, 2012-VV-057.

Overige verzonden vergunningsaanvragen

Inzameling GFT rolemmers

(opsommen verzonden vergunningen)
- Kerkplein 9a, vergroten van het windscherm, verzonden
16 mei 2012, 2008-100Lv.

Maandag 28 mei, 2e Pinksterdag

Bezwaarschriften

De GFT- en cocon inzameling van deze dag wordt verplaatst
naar woensdag 30 mei.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Kostverlorenstraat 102, het plaatsen van 15 zonnepanelen,
ingekomen 13 mei 2012, 2012-VV-064.
- Hasebroekstraat 2, kappen van een boom achtererf, ingekomen 14 mei 2012, 2012-VV-065.
- Swaluëstraat 2, plaatsen van drie antennes op dak, ingekomen
14 mei 2012, 2012-VV-066.
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.

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.

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.

Vakantie adres gezocht voor Europese kinderen
Europa Kinderhulp zoekt gastouders die in de zomerva-

kantie voor drie weken een gastkind een onvergetelijke

vakantie willen geven. Het gaat om kinderen die weinig
zekerheid kennen in hun bestaan en veelal afkomstig zijn
uit een kindonvriendelijke omgeving.
Het gaat om kinderen van 5
tot 12 jaar die opgroeien in
zorgelijke situaties en met
aanmerkelijk minder tevreden
moeten zijn dan onze kinde
ren. Het gaat om kinderen die
16

graag buiten spelen, aandacht
willen en, niet te vergeten, af
en toe een aai over hun bol
verdienen.
Van de gastouders wordt

niet verwacht dat ze de taal
vloeiend spreken maar dat ze
zich met een paar eenvoudige
woorden weten te redden. Na
de vakantie zijn deze kinderen
een ervaring rijker die nie
mand ze meer afpakt.

Vakantieperiode 2012

De kinderen uit Frankrijk en
Duitsland die in aanmerking
komen voor een gastgezin,
hebben de volgende vakan

tieperioden: Noord Frankrijk
1 t/m 19 juli, Berlijn 9 t/m 26
juli, Parijs 21 juli t/m 11 augus
tus en Hannover 23 juli t/m 10
augustus.

Begeleiding

De mensen van Europa
Kinderhulp weten als geen
ander dat het niet niks is om
drie weken lang een kind van
een ander in huis te heb
ben. Daarom wordt er veel

aandacht besteed aan de
voorbereiding en ook tijdens
de verblijfsperiode staat het
gastgezin er niet alleen voor.
Eén van de doelstellingen die
Europa Kinderhulp nastreeft
is dat gastouders hun gast
kind mogen terugvragen. Als
na het eerste jaar blijkt dat
het goed klikt binnen het ge
zin heeft u dus de mogelijk
heid om een speciale band op
te bouwen met uw gastkind.

Het spreekt voor zich dat dit
heel belangrijk is in hun jonge
leven.
Naast de genoemde Duitse
en Franse kinderen komen er
ook kinderen uit Nederland
en Oostenrijk. Kijk voor meer
informatie op www.europa
kinderhulp.nl of bel met het
secretariaat voor nieuwe gast
gezinnen in Noord-Holland:
Gert Pool, tel. 023-5272560.
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Uitgesproken!

Interview
Hondstrouw kuuroord

Zwerfafval

Vakantietijd, voor veel mensen is dit weer een periode

Dauwtrappen met Hemelvaart, een heerlijke traditie. Dit keer
in een bos. Prachtig gebied, een kakofonie aan vogelzang en
dauwdruppeltjes op het gras. Ineens vertrapte sigarettenpakjes,
drinkpakjes en een chocoladereepverpakking op het veldje in
mijn zicht… Waarom zijn er mensen die hun afval zo achteloos
dumpen? Ik vind het respectloos en ongemanierd.

met veel gemis. Niet alleen het missen van Nederlandse

producten, want die zijn relatief gemakkelijk mee te ne-

men, maar vooral naar de compleetheid van het gezin.
Kroost gaat natuurlijk gezellig mee maar de hond moet

het weer ontgelden in een asiel. Althans, dat is vaak

onze perceptie. Maar met een nieuwe service in ons dorp
kun je met een gerust hart toch de zon opzoeken en het
beestje ook een topvakantie bieden.
Door Maxim Roos

Onlangs heeft Chantal Emans een trimsalon geopend in
Zandvoort. Chantal is 34 jaar en na een rijk arbeidsverleden
heeft ze de stap gemaakt naar een eigen onderneming.
Zes jaar geleden is zij namelijk moeder geworden van een
prachtige zoon en zoals veel moeders weten, zijn de eerste
jaren erg tijdrovend. Het was op dat moment een gezin
waarbij zij al haar aandacht kon vestigen op Lester en haar
partner Egbert met een gerust hart naar zijn werk kon.
Maar Chantal wilde haar droom achterna na een bepaalde
tijd. Zoonlief ging naar school en Chantal in zekere zin ook.
Actief als ze is, werkte Chantal al in de paardensport. Ze
had gekozen voor een cursus om als paardrijdinstructrice
aan de slag te kunnen. Liefde voor dieren zat er al vroeg
in bij haar, maar ze wilde verder. In augustus vorig jaar
heeft ze het besluit genomen om een opleiding te doen
om vervolgens als hondentrimster voor zichzelf te kunnen

Chantal Emans

beginnen. Twee keer per week een volle dag in Ermelo en
een intensieve training was het gevolg, maar een half jaar
later kon ze dan ook beginnen met het verbouwen van een
kamer tot trimsalon.
Inmiddels is het volledig operationeel maar ze zat nog wel
met een cruciale vraag. “Hoe kan ik me onderscheiden van
de rest?” Het antwoord daarop was om naast de huidige
mogelijkheden ook een privépension aan te bieden. Veel
hondeneigenaars vinden een asiel niet de ideale oplossing
voor hun viervoeter(s). Het is dus mogelijk om je trouwe
kompaan niet alleen een knip- en wasbeurt te geven maar
tevens dit te combineren met een vakantie voor de hond.
Het grote voordeel is dat het beestje alle aandacht krijgt in
een liefdevol gastgezin, terwijl het baasje van een vakantie
kan genieten. Door de liefde voor dieren weet Chantal pre
cies wat goed is voor het dier. Ze neemt de tijd en het woord
‘kwantiteit’ kent ze niet. Dus terwijl u zit te verbranden in
de Spaanse zon, geniet de hond van een kuuroord. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.kennemertrim
salon.nl.

Kijk nou eens!

Er hebben zich ware zinloos geweld ruzies ontketent, alleen
omdat iemand reageerde op een patatbakje wat door een ander
nonchalant op straat werd gegooid. Waar hij zich in godsnaam
mee bemoeide? Een dreun voor zijn kop kon hij krijgen. En die
dreun werd hem fataal. Je kunt er maar beter niets van zeggen,
als je leven je lief is.
Maar wat kunnen we wel zelf doen om een verloedering van de
maatschappij enigszins tegen te gaan? Verantwoordelijkheid in
eigen hand nemen. Een reis van duizend mijlen begint tenslotte
ook met een enkele stap. Een beetje lacherig kijkt mijn partner
mij aan als hij mij het zojuist geleegde broodzakje voor de eendjes ziet vullen met troep waarmee het grasveld bezaaid ligt. Een
welgemeende glimlach siert toch zijn gezicht als ik waardig het
volle zakje in de prullenbak deponeer.
Mensen respect afdwingen voor het heelal waarin zij leven is
hoogstwaarschijnlijk niet de manier, maar met een beetje gezond verstand moet het lukken. De pamfletten die de bushokjes
tijden hebben gesierd zeiden genoeg. Ik ben opgevoed met het
belachelijke (?) besef dat afval, of het nu gaat om plastic flesjes, kauwgompapiertjes of gedoofde sigarettenpeuken, niet
op straat horen maar in de prullenbak. Het is een stukje besef
dat je behoort mee te krijgen bij de start van je leven. Het zou
mooi zijn als we allemaal op onze eigen manier een bijdrage
kunnen (blijven) leveren, en niet zonder
reden, want met de boetes van rond de
€ 400 die de regering in 2014 wil gaan
invoeren voor afval op straat gooien, is
het oppassen geblazen met wat je uit
je hand of auto laat vallen.

door Ramona Jonkhout

Huisjes staan. Zonnetje schijnt. De zee kabbelt.
We zijn er weer klaar voor. Hallo zomer!

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
‘Er zijn meer ratten
met dassen
dan met staarten!’
Jan Dijkgraaf
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand mei voor Pashouders:

Aspergeschotel met beenham
en Hollandaise saus
500 gram € 6,25

Europees kampioen in oude kaas
Ouwe Toon
2 jaar gerijpt
nu 500 gram € 6,95

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Wist u al dat er elke
week nieuwe artikelen op
onze webshop bijkomen?

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Medina Woninginrichters

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Aanbieding voor de maand mei:

10% korting op al het parket!

Mode en trends:

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

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

for shoes

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

Horeca:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Zaras, Café Restaurant - Haltestraat

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 F1

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

2012

Bij aankoop van een
RAY-BAN, PERSOL of
PRADA – ZONNEBRIL
enkelvoudige glazen op
sterkte GRATIS!!!!!

Tijdens het pinksterweekend, heerlijke sliptongen,
in de boter gebakken, voor € 16,25!

Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!!!!

Voor pashouders: gratis glas huiswijn bij de sliptongen!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort
Manicure EK Voetbal 2012:
CND Oranje gelakte nagels, manicure ca 30 min. €19
Pedicure behandeling lid van ProVoet ca 45 min. €19
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Manicure Special: Manicure EK Voetbal 2012 GRATIS bij een

pedicure behandeling! 1 p.p. en niet i.c.m. met andere aanbiedingen.
Behandeling volgens afspraak: 023-888 5157 / 06-1402 9888

Nieuwsgierig?

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting

kijk op daydeal.Nl

*

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.orangeriezandvoort.nl

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

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?

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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De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

&

Heden Verleden

Door Nel Kerkman

Heden en verleden van de Amsterdamse Vacantie Kolonie
Het doek is gevallen. De geschiedenis van de bleekneusjes die in Zandvoort werden opgevangen in vakantiekolonies
en kindertehuizen is voorgoed voorbij. In ieder geval zal het monumentale pand aan de Kostverlorenstraat in de

toekomst geen opvangplaats meer zijn voor kinderen uit de regio. Het pand dat in bezit is van OCK Spalier staat te koop.
Nieuw ontwerp

in huisjes of units woonden. In 1965 startte het huis
met vijf groepen van acht jongens en meisjes.

Plantinghuis

De Amsterdamse Vacantie Kolonie kreeg in 1967 of
ficieel de naam ‘Dr. G.J. Plantinghuis’. In 1981 werd het
Dr. G.J. Plantinghuis erkend als medisch kinderhuis in
gevolge de AWBZ. Inmiddels was het kinderhuis uit

Door een veranderd beleid, dat meer gericht is op ge
zinsachtige situaties waar kinderen tijdelijk worden
opgevangen door pleeggezinnen, is het pand te koop
gezet. Het koloniehuis is een Rijksmonument en is
van algemeen belang vanwege de architectuurhis
torische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard
gebleven voorbeeld van een koloniehuis in een door
het Functionalisme beïnvloede stijl. Tevens heeft het
een cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdruk
king van een ontwikkeling in de vroeg twintigste eeuw
jeugd(gezondheids)zorg.

Amsterdamse Vacantie Kolonie

In 1927 werd besloten het pand te slopen en werd naar ont
werp van de Leidse architect Bernard Buurman een nieuw
pand gebouwd, dat in 1929 in gebruik werd genomen. In dit
pand (het huidige hoofdgebouw) waren 6 ruime slaapka
mers aangebracht voor elk 10 kinderen en een aantal aparte
kamertjes voor zieke kinderen. De totale capaciteit bedroeg
toen 64 plaatsen en door de aanleg van centrale verwar
ming was het geschikt om het gehele jaar geëxploiteerd te
worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de bezetter
bezit van het huis. Volgens bronnen werden er paarden in
de speelzaal gestald en de kelderruimte zou gebruikt zijn
voor het huisvesten van gevangenen. Na de bevrijding werd
het koloniehuis aangewend voor opvang van kinderen, door
Canadese militairen en de Binnenlandse Strijdkrachten.

Heropening

gegroeid van een gezondheids- en vakantiekolonie tot
een multidisciplinair behandelinstituut. Het indicatie
gebied omvatte kinderen met medische en psychoso
ciale problematiek en veelal een combinatie daarvan.
In 1994 fuseerde het huis met het Medisch Kleuter
Dagverblijf Margriet tot het Medisch Kindercentrum
Kennemerland en kreeg het de naam OCK Spalier.

Enkele gevonden anekdotes
Een afscheidsregel die de kinderen jaar
in jaar uit opzegden:
“Directrice, wees gegroet nu ik
van u scheiden moet.”

Voorjaar 1887 kocht de Amsterdamsche Vereeniging
voor Gezondheids en Vacantie Kolonies het ge
bouw, groot 21 aren en 60 centiaren, voor fl. 10.000.
Voorheen diende de villa als herberg en bevatte een
café restaurant, koetshuis en verdere gebouwen, er
ven en tuin, staande en liggende te Zandvoort in het
Park Kostverloren. In deze villa werden Amsterdamse
kinderen, directrice, groepsleiding en de dienstboden
ondergebracht. Het bestuur, bestaande uit een aantal
gegoede Amsterdamse burgers, heeft niets nagelaten
om verbouwingen en vernieuwingen te realiseren.
20

In 1949 heropende het koloniehuis zijn poorten voor 64
kinderen. Vanaf de jaren vijftig was de zorg gericht om de
gezondheid te verbeteren van de ‘zwakken, minderbedeel
den, en kinderen van alle gezindten’. In de zomer genoten
de kinderen van goede voeding, een eigen bed met lakens
en veel buitenlucht. Later werden er ook kinderen opgeno
men die in het gezin en op school uit de toon vielen. Deze
kinderen gingen in Zandvoort naar de lagere school (Karel
Doormanschool). Door het bredere zorgaanbod kwamen er
bouwkundige aanpassingen. Naast groepen van dertien tot
zestien kinderen werden er kleinere groepen geformeerd, die

Ook was er een liedje wat men
toen ondermeer zong:
“En nou gaaneme weer naar Amsterdam,
Lief Sandvoort strand vaarwel.
Waar menig ongelukkig kind,
Toch sijn gesondheid wedervindt.
Lief Sandvoort strand vaarwel.”
De kinderen moesten ook vóór en na
de maaltijd hardop bidden, de overlevering zegt dat thuisgekomen het
dankgebed volgens hen zo luidde:
“Nege, seven deze vijf en dank amen.”
(Here, zegen deze spijs en dank. Amen, red.)
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voetbal

Hotsknotsbegoniatoernooi prooi voor Drechtstreek

V.V. Drechtstreek, uit Papendrecht (Z-H), is voor de derde
keer in vier jaar (alleen vorig jaar niet) de winnaar geworden

van het 20e Hotsknotsbegoniatoernooi, het grootste toernooi voor de lagere seniorenelftallen. In de finale waren ze
met 2-0 te sterk voor DWP uit Johannesga (Fr.).

Voorzitter Kees van Dijk (r.) feliciteert de kampioen

Het toernooi begon al op
vrijdag met de traditio
nele openingswedstrijd.
Dit jaar was gekozen voor
een wedstrijd tussen oudspelers van Zandvoort ’75
en Zandvoortmeeuwen, die
door de laatste ploeg met 3-1
werd gewonnen.
Zaterdag ging het toernooi
echt van start, met dit jaar
14 ploegen uit het hele land
en opnieuw een team uit
Engeland. De strijd werd,
mede door het fraaie voet
balweer, op het scherpst van
de snede gestreden hetgeen
toch aardig voetbal tot ge
volg had. Na een groot feest

zaterdagavond in de kantine,
stonden de elftallen zondag
om 11.00 uur weer klaar voor
de eerste wedstrijden van
de dag. Uiteindelijk werden
de kruisfinales gespeeld,
met het team van café de
Lamstrael/café Fier in de klei
ne finale. De Zandvoorters
moesten uiteindelijk genoe
gen nemen met een toch wel
mooie vierde plaats.

zeilen

Proost op een veilig
zeilseizoen 2012

Traditiegetrouw opende Watersport Vereniging Zandvoort
(WVZ) op Hemelvaartsdag het Zandvoortse zeilseizoen,
dat van april tot oktober duurt. Er was veel te vieren bij de
WVZ, de doop van 4 Hobie Dragoons die worden gebruikt
voor de jeugdzeillessen, de onthulling van een nieuw
naambord door ere-voorzitter Jan Deutekom en het hijsen
van de verenigingsvlag door drie jeugdleden en het oudste
lid van de vereniging, Piet Logmans.

De belangrijkste prijs van
dit traditionele toernooi, de
Sportiviteitsprijs, was voor
Leeuwarder Zwaluwen, die
door de arbiters als meest
sportieve ploeg werd aan
gewezen.

hockey

Hockeysters weten weer wat winnen is

Afgelopen zondag is het de dames van ZHC gelukt om de
neerwaartse spiraal van de afgelopen weken te doorbreken.
Bij Athena in Amsterdam wonnen de Zandvoortse dames
knap met 2-3 van Athena 11.

Nathalie Huisman in duel

Een sterker Zandvoort pro
beerde al in de eerste minu

ten op voorsprong te komen,
maar het lukte niet om langs

de Amsterdamse doelvrouw
te komen. Langzaam nam
Athena het spel over, maar
echt gevaarlijk werd het niet
voor de hechte en ervaren
Zandvoortse defensie. Toen
een Amsterdamse aanval
er toch een keer doorheen
kwam, was het meteen
raak ook: 1-0. Niet veel later
kwam Zandvoort zelfs door
een misverstandje achterin
op een 2-0 achterstand. “Het
werd tijd om wat terug te
gaan doen en zorgvuldiger
met de kansen om te gaan”,
wist coach Cees van Deursen.
Nog voor rust lukte het Julia
Buchel om op subtiele wijze

de 1-2 binnen te pushen.

tekst en foto Nel Kerkman

De tweede helft werd het aan
zien meer dan waard, met aan
vallen over en weer. Zandvoort
bleek uiteindelijk net iets be
ter tegen het benauwde weer
te kunnen. B-junior Rosanne
Hilbers verzilverde een kans in
een volle cirkel en kort daarop
tikte Isa Knotter de winnende
3-2 binnen. In de laatste minu
ten was de fut er bij Athena
wel uit en kwamen ze niet
meer in de buurt van de goed
keepende Eva van Delft. “Weer
3 puntjes binnen in een goed
seizoen”, zei een zeer tevreden
Van Deursen.

Het weer werkte mee om sa
men met WVZ leden, gasten
en sponsoren het glas te hef
fen op een veilig vaarseizoen.
De nieuwe voorzitter René
Bos verwelkomde wethou
der sportzaken Gert Toonen,
de nieuwe sponsoren Eneco
en Magic Marine en Mystic,
KNRM, ZRB en de strandpo
litie. Zo te horen wordt het
een fantastisch vaarseizoen,
niet alleen voor de zeilers
maar ook voor de kiters. In
zijn speech vertelde Bos: “Er
moeten meer leden komen,
die ook meer het water op
gaan. Eén van de doelstel
lingen van de WVZ is om ook
de brandingwatersport zo
breed mogelijk te promoten.”

softbal
Mooie winst softbalsters
Vorige week woensdag hebben de softbalsters van ZSC
een mooie overwinning geboekt op de reserves van Terrasvogels uit Santpoort Zuid. De 6-1 overwinning kwam in
sportpark Duintjesveld geen enkele seconde in gevaar.
“Alleen de eerste inning
haalde Terrasvogels een
punt binnen met maar 2
honkslagen. Daarna wa
ren het korte inningen van
Terrasvogels omdat ze de
ballen van Wilma Valkestijn
bijna niet weg kregen en

ons veld uitstekend stond
te spelen”, herinnert coach
Willy Balk zich. Zandvoort
moest in eerste instantie
aan de pitcher van de tegen
stander wennen maar in de
vierde inning was het raak.
Maura Renardel de Lavalette

kwam als eerste slagvrouw
op het eerste honk en zij
werd thuis geslagen door
een verre klap van Martina
Balk, die op haar beurt door
zus Marcella en Wilma
Valkestijn over de thuisplaat
werd geslagen, 2-1. “Ook de
zesde inning speelden we
heel goed. Martina Balk
kwam op het eerste honk en
zij werd door een 2-honkslag
van Wilma Valkestijn bin

Hijsen van de vlag met Piet Logmans (l.)

nengehaald”, vertelt coach
Balk. Vervolgens kwamen
Nieki Valkestijn en invalster
Chantal Pauw door 4 wijd
op de honken en kon Sandra
Castien Wilma Valkestijn
thuis slaan en was de over
winning een feit.
Werpcijfers van Wilma Valke
stijn: 2x3 slag, 0x4 wijd, ze
kreeg 5 honkslagen tegen
haar veld maakte 2 fouten.

In juni vindt er in samenwer
king met de Nederlandse
Vereniging van Wedstrijd
Kiters (NVWK) het eer
ste Trial Open Nationaal
Kampioenschap Kitesurf
Course Racing plaats bij het
clubgebouw van de WVZ. De
NAM race gaat op 18 en 19
augustus onder de vlag van
Eneco verder onder de nieu
we naam Luchterduinenrace
en in september zijn er
Nederlandse F18 zeilwedstrij

den en het NK Golfsurfen.
Ook de jeugdleden zijn niet
vergeten want op 2 juni wor
den voor het eerst onder au
spiciën van WVZ instructeurs
12 jeugdzeillessen gegeven.

Schuitengat

Ere-voorzitter Jan Deutekom
memoreerde in zijn speech
het verschil tussen toen en
nu, van een oude bouwkeet
en een clubhuis dat elk sei
zoen opgebouwd en afge
broken moest worden, naar
een van alle gemakken voor
zien luxueus clubgebouw.
Alleen de zelfredzaamheid
is niet veranderd, want de
kantinediensten en haven
corvees worden nog steeds
door de leden gedaan. Na
het vlaggenprotocol en het
onthullen van het nieuwe
naambord werd het tijd om
de jeugdboten te dopen.
Mede door Magic Marine
en Mystic en de gemeente
Zandvoort zijn deze zeil
lessen mogelijk gemaakt.
Wethouder Toonen wenste
de jeugdzeilers veel succes
toe, waarna de champagne
rijkelijk over de boten en na
tuurlijk ook in de keelgaten
van de vele belangstellenden
vloeiden. Hierbij was zeilsei
zoen officieel geopend.
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schaken

autosport

Jeugd domineert in schaaktoernooi
De jeugd heeft de toekomst zegt een Nederlands spreekwoord. Als dat zo is dan staat de vaderlandse schaakwereld een gouden toekomst te wachten. In de uitslagen
van het Louis Blok Schaaktoernooi, dat de Zandvoortse
Schaakclub afgelopen Hemelvaartsdag voor de 32e keer,
nu in De Krocht, organiseerde, kwamen 4 jongeren van 16
jaar of jonger naar voren die hun groep wonnen. Zelfs de
winnaar van groep 1, de groep waar de algehele winnaar
van het toernooi uit tevoorschijn komt, was ‘pas’ 16 jaar!

De Krocht als schaaklocatie

Met 60 deelnemers, het maxi
male aantal spelers dat kan
inschrijven, is het 32e Louis
Bloktoernooi Schaaktoernooi
opnieuw zeer succesvol
verlopen. De Zandvoortse
Schaakclub had deze keer
De Krocht als toernooilocatie
gekozen en dat was zeer naar

tevredenheid, zowel voor de
organisatie als voor de meer
derheid van de deelnemers.
Opvallend was dat slechts
twee deelnemers over het
gehele toernooi geen enkel
punt behaalden terwijl 2
van de 3 gebroeders Haver

uit Santpoort de maximale
score van 5 punten uit de
strijd wisten binnen te ha
len. Beste Zandvoortse deel
nemer was dit jaar Jan van
der Pouw die met 3,5 punten
uit 5 partijen winnaar werd
van groep 10.
De Zandvoortse Schaakclub
gaat zich nu voorbereiden op
het Strandschaaktoernooi
van 11 augustus aanstaande
bij strandpaviljoen Meijer
aan Zee.
Uitslagen (alle spelers speel
den 5 partijen): groep 1:
Maarten van Harten (4 pun
ten), 16 jaar; groep 2: Bas Haver
(5), 16 jaar; groep 3: Dennis
Leusden (3,5); groep 4: Gerard
Koeleman (3,5); groep 5: Sjoerd
Haver (5), 14 jaar; groep 6:
Frans de Vreeze (3,5); groep 7:
Marcel Verschoor (4,5); groep
8: Gerard Draaisma (4); groep
9: Edwyn Mesman (4), 13 jaar
(!); groep 10. Jan v.d. Pouw uit
Zandvoort (3,5).

bridge
De laatste kaarten zijn gespeeld in de reguliere bridgecom-

petitie, waarbij het tot het einde spannend bleef. Op de
woensdagavond wisten Tiny Molenaar/Wim Brandse in de
zesde serie van de A-lijn de eindoverwinning in de wacht te

slepen. Toch kunnen Margreet Paap/Hans Hogendoorn zeer
tevreden zijn over dit seizoen, want dit paar kon maar liefst

drie series op hun naam schrijven en werd een keer tweede.

Ook op de donderdagmiddag
liet Hans Hogendoorn zijn
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Goede prestatie op Nürnburgring
Zandvoorters Erik Weijers, Dillon Koster en teamgenoot

Lau Michielse hebben het afgelopen weekend een mooi

resultaat behaald tijdens de ADAC 24 Uur van de Nürbur-

gring. De equipe werd op het beroemde circuit in de Eifel
mooi 4e in hun klasse met de BMB Z4 van het Team Black
Falcon. Overall behaalden zij een 66e plaats.

De BMW van Erik Weijers en Dillon Koster

Tijdens de trainingen bleek
de wagen al behoorlijk snel
en zeer betrouwbaar, het
geen een vierde starttijd in
klasse 5 opleverde. “Het ging
vanaf de start goed, alleen
in de nacht hadden we wat
kleine problemen maar die

autosport

werden opgelost. Het was
opnieuw een waanzinnige
ervaring”, aldus Dillon Koster
op zijn Facebook-pagina.
Ook Weijers, in het dagelijks
leven COO van Circuit Park
Zandvoort, was dik tevreden
en dolenthousiast, zo liet hij,

bridgekwaliteiten zien. Met
partner Ko Luijkx eindigde hij
in de A-lijn zelfs vijf van de zes
series op de eerste plaats. Het
verschil tussen de knap op de
tweede plaats geëindigde
Fini van der Meulen/Wil van
Dillen was veelzeggend: 35%.
Ook hier promoveren drie
paren naar de hoogste lijn,
zijnde Jos en Joke Ovaa, Riet
Slegers/Nico van de Staak
en Elly Keizer/Kitty Melchers.
Spannend was het in de
C-lijn waar Dick Parmentier/
Cees Stekelenburg met het
minieme verschil van 0,20%
op de eerste plaats aan

spraak maakten voor Ingrid
Morriën/Tom Minderhoud.
De derde plek was voor
Jan Randsdorp/Jan Hijnen.
Mede door de hoogste score
van het veld met 68,75% op
de laatste wedstrijddag stij
gen Louis Schuurman/Rita
Schilder uit de D-lijn en wor
den hierbij vergezeld door
John van Deutekom/Rieneke
Zwarts en Bep Pellerin/Ien
Rooijmans.
De slotdrives, waarbij de be
kers te verdienen zijn, vinden
nog plaats, waarna van 30
mei tot en met 29 augustus
op de woensdagavond via een
vrije inloop vanaf 19.30 uur de
zomercompetitie gespeeld
wordt. De inleg bedraagt
€ 4 per paar. Op 2 juni kan men
nog deelnemen aan de altijd
groots opgezette strand
bridgedrive. Inschrijven kan
op www.strandbridge.nl.

eenmaal weer thuis, moe
maar heel voldaan weten.

Meer Zandvoorts succes

In het verlengde van deze
mooie prestatie is een felicita
tie richting Youri Verswijveren
zeker op zijn plaats. Dit jonge
Zandvoortse racetalent (17)
boekte afgelopen weekend
zijn eerste overwinning in zijn
nog prille carrière. In de PTC
klasse, een opstapklasse met
betrouwbare en niet al te dure
auto’s (Peugeot 107’s, Toyota
Aygo’s en Citroën C1’s), werd
onze plaatsgenoot na eerder
twee 2e plaatsen gehaald te
hebben, afgelopen weekend
1e op het TT circuit van Assen.
Hij won nadat Meshach
Broekharsteen 10 seconden
straf kreeg. Door zijn mooie
resultaten leidt onze plaatsge
noot in het tussenklassement.

(pinksterraces)

Radicals hoofdmoot tijdens Pinksterraces
Komend weekend staat er opnieuw een raceweekend op

Einduitslagen Zandvoortse Bridgeclub

Drie paren gaan na de zomer
stop hun krachten in de B-lijn
beproeven en hun plaatsen
worden ingenomen door de
prima presterende nieuwe
combinaties Ko Luijkx/Geert
Veldhuisen, Wout Bakker/
Jap Sweijen en Coby Daniëls/
Mieke Kleijn. Door de goede
scores in de C-lijn promo
veren Bamby Bossink/Wil
van Teeseling, Annelies van
Kooten/Armand d’Hersigny
en Marit Zwemmer/Ron
Kaales naar de B-lijn.

(24 uursrace)

Circuit Park Zandvoort op het programma. Tijdens de Profile

Euser, Jan Joris Verheul en
regerend kampioen Ricardo
van der Ende.

de nationale autosport te zien zijn. Zowel op zaterdag als

Diverse klassen

Tyrecenter Pinksterraces zullen weer diverse raceklassen uit
op pinkstermaandag komen bijna alle raceklassen uit het
Dutch Power Pack (DPP) in actie.

De Porsche van Bastiaans-Lammers aan kop tijdens paasraces

Foto: Chris Schotanus

Meest in het oogsprin
gend is de indrukwekken
de sportscar race van de
Radical Masters Euroseries.
Daarnaast zal ook de Dutch
GT Championship te zien
zijn. Phil Bastiaans beleefde
een mooie ouverture tijdens
de Paasraces en mag zijn lei
dende positie het komend
weekend gaan verdedigen.
Hij rijdt in deze klasse voor
het tweede achtereenvol
gende seizoen met Jan

Lammers, die samen met
hem de hoofdrace op paas
maandag wist te winnen.
Toch zal de Limburger reke
ning moet houden met een
sterke tegenstand. Duncan
Huisman en Max Braams
hadden nog problemen in
de eerste race, maar willen
het aankomend weekend
met de Chevrolet Camaro
laten zien dat zij wel degelijk
kansrijk zijn. Hetzelfde geldt
ook voor Tim Coronel, Cor

In de Formido Swift Cup kan
koploper Jeffrey Rademaker
felle concurrentie verwach
ten van zijn achtervolgers.
In het Dutch Formula Ford
Championship leidt Bart
van Os het kampioenschap,
maar op slechts enkele
punten achterstand volgen
al Jos Kiekens en Michel
Florie. In de Radical Masters
Euroseries komen onge
veer 40 Radical sportscars
op de baan, waaronder ook
enkele Nederlandse rijders.
Liefhebbers van de road
sters komen komend week
end ook aan hun trekken. De
deelnemers uit de Mazda
MaX5 Cup zullen namelijk
tweemaal in actie komen.
Deze wedstrijden worden
doorgaans gekenmerkt door
felle gevechten, waarbij elke
mogelijkheid tot inhalen
met beide handen wordt
aangegrepen.

voetbal
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SV Zandvoort en Marken in evenwicht

In de eerste wedstrijd van de nacompetitie is SV Zandvoort

er afgelopen zaterdag niet in geslaagd om een thuisoverwinning te boeken op de degradatiekandidaat uit de 1e

klasse SV Marken. De beide kemphanen hielden elkaar na
een niet al te beste wedstrijd met 0-0 in evenwicht.

Keeper Boy de Vet heeft de bal klemvast

Bij afwezigheid van trainer
Pieter Keur had zijn assi
stent Sander ‘Guus’ Hittinger
weer eens een probleem in
de opstelling. Zowel Max
Aardewerk als Billy Visser zijn

nog geschorst en Nigel Berg,
Maurice Moll en Chris Dölger
moesten met lichte blessu
res op de bank plaatsnemen
om later eventueel ingezet
te kunnen worden. Voor de

zoveelste keer stond er dus
weer een ander Zandvoorts
elftal in de wei.
Marken was met name in het
eerste kwartier dominant
en kwam regelmatig voor
het doel van de opnieuw
uitblinkende Boy de Vet, die
deze middag zijn bewaaren
gel weer behoorlijk moest
aanspreken. Zandvoort hield
echter stand en kon na dat
kwartier wat onder de druk
uitkomen, zonder echter ge
vaarlijk te zijn. Marken had
wel het beste van het spel,
het was in staat om de bal
redelijk in de ploeg te hou
den, maar ook daar kwam
niet echt veel gevaar van
daan. Hierna ontstond een
wedstrijd die zich kenmerkte
door voornamelijk voetbal op
het middenveld met zo nu
en dan uitvallen naar beide
kanten. Zandvoort had nog

een grote kans om voor rust,
misschien wel tegen de ver
houdingen in, op voorsprong
te komen maar de bal hob
belde voorlangs het veld uit.
De tweede helft was van
hetzelfde niveau en ook nu
stond De Vet met twee on
waarschijnlijke reflexen een
Markens doelpunt in de weg.
Zandvoort balanceerde op
de rand van de afgrond maar
viel niet en kreeg nog een
paar kleine kansjes. De Vet na
afloop: “We waren zeker niet
minder en hebben kansen
gehad. Nu zullen we zaterdag
echt moeten laten zien wie we
zijn. Als we naar de 1e klasse
zouden mogen promoveren,
wil ik er zelfs nog een jaar aan
vastknopen, maar dat is na
tuurlijk op dit moment koffie
dik kijken. Eerst zaterdag van
Marken winnen, dan schieten
we een aardig eind op.”

tennis
Nederlands toptennis in Zandvoort
Vanaf zaterdag kan Zandvoort weer genieten van Nederlands toptennis. Op de banen van De Glee zal dan het para-

depaardje van Tennisclub Zandvoort (TCZ), het 1e gemengd

zondag team, de eerste wedstrijd van de KNLTB Eredivisie
spelen tegen Heerhugowaard.

Coaches Hans Schmidt (l.) en Dick Suijk

Zandvoort heeft dit seizoen
de beschikking over zo goed
als het zelfde team dat zich
vorig seizoen in de Eredivisie
wist te handhaven. Er is één
mutatie: Michel Koning zal,
na een seizoen ergens an
ders gespeeld te hebben,
weer terugkeren op zijn oude
thuishonk; een welkome
versterking voor de coaches
Hans Schmidt en Dick Suijk.

Verarming

Schmidt: “We zijn altijd uit
gegaan van eigen kracht.
Ook moeten wij het dit sei
zoen doen met het op een
na laagste budget, dus kun
nen we ook niet anders, al
zouden we willen. Andere
clubs, zoals Den Helder, heb
ben bijvoorbeeld geen enkele
Nederlandse speler in hun
team opgenomen en heb

ben alles van buiten gehaald,
waaronder 6 Tsjechen en 6
dames uit het buitenland.
Het is een verarming van het
Nederlandse toptennis.” Suijk
en Schmidt zijn ervan over
tuigd dat ze een hele goede
kans hebben om uit de onder
ste regionen van de ranglijst
te blijven. “Het zal niet ge
makkelijk worden en wellicht
zijn de play-offs een beetje te
hoog gegrepen, maar als het
goed gaat, gaan we er ge
woon voor”, zegt Suijk.

Team

De damestak bestaat uit
Cindy Burger en Olga Savchuk,
die beide al jaren in Zandvoort
spelen, en de 20-jarige jonge
dame Lesley Kerkhove die vo
rig jaar een geweldig tennis
jaar kende. Niet alleen werd
zij zowel binnen als buiten
Nederlands Kampioen, ook
wist ze de Masters op haar
naam te schrijven. Bij de he
ren komt de tweeling Scott
en Kevin Griekspoor weer voor

Zandvoort uit. De heren zijn
vorig jaar duidelijk gegroeid
ten opzichte van 2010 en er
wordt veel van ze verwacht.
Ook zal Marcus Hilpert weer
van de partij zijn. Deze 40-jari
ge Duitser speelt al jaren voor
Zandvoort en is met zijn er
varing van grote waarde voor
de jongere spelers. Michel
Koning, een van Neêrlands
toptennissers, is weer terug
bij zijn oude liefde en moet in
staat zijn om een groot aantal
partijen binnen te halen. Hij
staat op de vaderlandse rang
lijst in de top 5 en internatio
naal is hij in één jaar gestegen
van plaats 525 naar een plaats
ruim binnen de top 300.
Wedstrijdschema thuiswed
strijden: zaterdag 26 mei: TCZ
– Heerhugowaard; zondag 3
juni: TCZ – Amstelpark en dins
dag 5 juni: TCZ – Lobbelaar.
De wedstrijden beginnen
steevast om 12.00 uur met de
dames, gevolgd door de heren
en daarna de dubbels

golf

Mathieu Emmen verrassend
winnaar Bluys Golftoernooi
Mathieu Emmen is de zeer verrassende winnaar van het

20e Bluys International Golftoernooi (BIG) dat dit jaar gespeeld werd op drie Italiaanse banen. Emmen, die tegen-

woordig indoorgolfcentrum Move2Golf in Haarlem runt,
bleef op de laatste dag met een goede ronde de gedoodverfde favorieten André Koper en Angelo Koning voor. Hij

kreeg het traditionele groene jasje omgehangen door de
winnaar van vorig jaar André Koper, die tweede werd.

De golfers terug op het honk in café Bluys

De jubileumeditie van BIG
werd een doorslaand suc
ces, mede door de prach
tige banen in de buurt van
Lago Maggiore met prach
tige vergezichten en veel
hoogteverschillen. De week
begon met extreem warm
weer, door een weersomslag
werd het later aangenamer
met veel zon. Tom Brouwer
slaagde er in, voor het eerst
in de historie, zowel de Huub
Emmenbokaal als de Marc
van der Mije trofee te win
nen. De eerste is voor de

beste ‘longhitter’, de tweede
voor de meeste ‘neary’s’. Cees
d’Hont pakte de Heineken
Runner Up cup voor de vierde
plaats.
Uitslag: 1. Mathieu Emmen,
2. André Koper, 3. Angelo
Koning, 4. Cees d’Hont, 5.
Tom Brouwer, 6. Barend
Oosterom, 7. Peter Auberlen,
8. Rob van Zoelen, 9. Fred
Paap, 10. Piet van der Mije,
11. Hans Botman, 12. Jur van
Gelderen, 13. Harry van der
Pas, 14. Mark Holtrop.

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:
Op alfabetische volgorde:

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Club Nautique
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën

Greeven, Makelaardij o.g.
Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Kaashuis Tromp Franchise b.v
Kindercentrum Ducky Duck
Kroon Mode
La Bonbonnière
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem en
Omstreken
Reco Autoschade
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Wijzer
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22e Blauwe Vlag voor Zandvoort
Wethouder Göransson ontving vorige week de Blauwe

Vlag en het bijbehorende certificaat tijdens de uitreiking

werd getoond, liepen heel hoog op. Niet alleen bij Leo

hijsen van de vlag op het strand van Noordwijk.

Druk weekend

‘Eindelijk lopen er weer
vrolijke ondernemers
rond in Zandvoort’

en Ankie Miezenbeek maar ook bij de 100 (!) vrijwilligers
die drie dagen lang bezig zijn geweest om deze meta-

het Zandvoortse strand ter
hoogte van het JuttersmuZEE-um gehesen. Zandvoort
ontvangt de Blauwe Vlag dit
jaar voor de 22e keer.

morfose gestalte te geven.

Veilige en schone
stranden en jachthavens

Wethouder Göransson hijst de Blauwe Vlag in top

van controles bekeken of de
stranden en jachthavens nog
aan de vereisten voldoen. De
Blauwe Vlag is met name
voor Duitsers een rede om
op vakantie te gaan naar een
strand of jachthaven die de
vlag mag voeren.

Internationale erkenning
Bij aankoop van
een RAY-BAN,
PERSOL of
PRADA – ZONNEBRIL
enkelvoudige glazen
op sterkte GRATIS!!!!!

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Emoties komen los
na tv-uitzending
verbouwing van het pand van de familie Miezenbeek

van Oranje, die het Blauwe Vlag seizoen opende met het

De Mannetjes

SV Zandvoort
uitgeschakeld

het RTL4-programma Welcome Home, waarin de totale

in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding
die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon
zijn. In de praktijk betekent
dit dat genomineerden
moeten voldoen aan een
aantal belangrijke criteria
zoals schoon (zwem)water,
goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van
veiligheid. De Blauwe Vlag
is één jaar geldig: jaarlijks
wordt opnieuw aan de hand

Sport

De emoties afgelopen dinsdag tijdens de uitzending van

in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Dit

De Internationale Jury
voor de Blauwe Vlag heeft
dit jaar in Nederland 140
Blauwe Vlaggen toegekend.
Dit is een stijging van 9%
ten opzichte van 2011. Met
dit hoge aantal behoort
Nederland tot de Europese
koplopers van de Blauwe
Vlag-campagne. De Blauwe
Vlag werd uitgereikt aan
52 Nederlandse stranden en
88 jachthavens. Wethouder
Göransson ontving vandaag de Blauwe Vlag en
het certificaat tijdens de
uitreiking in Noordwijk aan
Zee. Juryvoorzitter Patrick
Poelmann maakte bekend
dat Zandvoort opnieuw de
Blauwe Vlag mag voeren in
2012. Wethouder Göransson
heeft een dag later de vlag op

15

Met de Blauwe Vlagcampagne in Nederl and
probeert de Stichting Keur
merk Milieu, Veiligheid en
Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en re-

creanten te betrekken bij
de zorg voor schoon en
veilig water, mooie natuur
en een gezond milieu en
duurzame jachthavens.
De Blauwe Vlag is een internationale erkenning
voor de inspanningen van
kustplaatsen en jachthavenbeheerders. De internationale toekenning van de
Blauwe Vlaggen geschiedt
door de Foundation for
Environmental Education
(FEE), een onafhankelijke
internationale organisatie.

SC O O T M O BI E L E N
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

De meeste vrijwilligers volgden de uitzending vanuit het
Rode Kruis-gebouw, waar het
min of meer begon. “Het is
als een warme deken over
ons gekomen. Het is werkelijk ongelooflijk wat hier door
vrienden gepresteerd is”, zei
Leo in de aanloop naar de
uitzending. Presentatrice
Natasja Froger: “Wij hebben voor dit programma
nog nooit zo een grote klus
geklaard met zoveel men-

sen die zoveel plezier in hun
harde werken hebben gehad.
Ook de Zandvoortse middenstand was top en verdient
een groot compliment.” Wat
te denken van een spontaan
schilderij van Hilly Jansen dat
zij ‘even’ in een uur op de buitenmuur maakte, of een ondernemer die ’s avonds laat
zijn winkel open maakt omdat de verf op was? Dit soort
zaken geven aan dat de kern
van Zandvoort heel hecht is.

Leo en Ankie Miezenbeek bij het kunstwerk

VIP Zandvoort

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers of heeft u vragen over
arbeidsvoorwaarden, vrijwilligersverzekeringen en/of
plichten? Kijk dan op het Vrijwilligers Informatiepunt
Zandvoort: www.vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

Spotlights

Hoera! 2 juni wordt Thea

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden - 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 Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Dikke kus,
Rik, Daniëlle en
Mireille

www.clubnautique.nl
mei/juni

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Zandvoort 1 Gemengd 35+ 2 de klasse
met het behalen van het

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

spelers:
Jennie Kamies, Jeanette Schreuder,
Betty Koene, Gert Scheffer,
Maup Schreuder, Willem Koene.

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07
Gehele jaar geopend!

KOENE CLEANING
SERVICE FELICITEERT

TENNIS KAMPIOENSCHAP

waterstanden

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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burgerlijke stand
19 mei - 25 mei 2012
Geboren:

Mischa Benjamin, zoon van: Lunstroo, Wouter Rudolf en:
Daalhuizen, Bianca Catharina Bettina
Noëlle, dochter van: Bos, Kitty
Angela Marie, dochter van: Roots, Piret

Gehuwd:

Koper, Herman Heinrich en Cornelissen, Elisabeth Veronica
Kitchingham, Jody en Bijster, Amber
Geveke, Han en Knook, Maroesja

Geregistreerd partnerschap:

Hazendonk, Hendrik en van den Berg, Margaretha Barnedine

De DRAAK
is

30

HOERA!!
Wilt u iemand in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
2

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Overleden:

van de Klashorst, Dirk, oud 95 jaar
Heijnerman, geb. Sacksioni, Lena, oud 94 jaar

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Gerookte zalm met roomkaas
of
Rosbiefsalade met mosterddille
❖
Entrecote met champignonroomsaus
of
Heilbotfilet met kreeftensaus

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

❖
Sinaasappel parfait
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Iets te (ver)kopen?
Plaats een Zandkorrel

1-3 Culinair Zandvoort - Driedaags culinair

		 evenement op het Gasthuisplein

2
3

Strandbridgedrive - Diverse strandtenten,
Muziekpaviljoen - Hollywood Saxophone Project,

5

Cinema Nostalgie - Bioscoop Circus Zandvoort,

3.00-16.00 uur

13.00-16.00 uur

5-8 Wandel4daagse - Start Duintjesveld vanaf

18.30 uur (laatste avond vanaf Kerkplein, 18.00 uur)

6

Poppentheater Rekreade - Zandvoorts Museum,

8

Antilliaans/Surinaams feest - Heerlijke

9

aanvang 13.30 uur

gerechten en live muziek. In en rond Sheila’s Broodjes,
16.00 tot 22.00 uur

Muziekpaviljoen - Concordia, aanvang 13.30 uur

Opleiding rolstoelrijden
voor vrijwilligers

Vorige week waren vaste medewerkers van het Huis in de

Duinen druk bezig om nieuw aangemelde vrijwilligers ver-

trouwd te maken met de vele typen rolstoelen en de juiste
manier van transport. Voor rolstoelgebruikers is het fijn en
vertrouwd als ze weten dat de vrijwilliger die de rolstoel

voortbeweegt precies op de hoogte is hoe je heel voorzichtig bijvoorbeeld een hoge stoep moet op en afgaan.

Gemeenteraad unaniem achter ladderwagen column
Tijdens de vergadering gemeenteraad-debat en gemeenteraad-besluitvorming van vorige week woensdag, is de
raad unaniem achter het behoud van de ladderwagen voor

Zandvoort gaan staan. Een amendement met die strekking
van het CDA kreeg de steun van alle andere raadsfracties.
Op de agenda stonden de
onderwerpen Regionaal
Risicoprofiel, jaarverslag
2011 en ontwerpbegroting
2013 van de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK). De
raad was dinsdagavond geïnformeerd over de aanpak
van zijn wens om de ladderwagen in Zandvoort te
behouden. Het bestuur van
de VRK wil deze het liefst
'wegbezuinigen', maar er
komt nu een studie naar dit
precaire onderwerp. Voor de
gemeenteraad is de zaak
helder: in alle brieven aan
de VRK zal zij blijven herhalen dat de ladderwagen
in Zandvoort moet blijven.
Argumenten daarvoor zijn
legio. De aanwezigheid van
portiekwoningen met beperkte vluchtmogelijkheden;

de excentrische ligging met
maar twee toegangswegen;
de lastige bereikbaarheid
vooral tijdens evenementen
en het drukke toeristische
seizoen; de sterk vergrijzende bevolking en de relatief
grote groepen mensen die
zich niet goed kunnen redden zijn allemaal legitieme
argumenten om de ladderwagen in Zandvoort te houden. Unaniem onderschreef
de raad opnieuw deze opvatting.

Uitgangspunten
Afvalstoffenbeleid

Veertien dagen geleden
was de raad er nog niet van
overtuigd dat het inzamelsysteem van het grof vuil
anders moet. Nu, na uitgebreide informatie van wet-

De bioscoop in Zandvoort gaat weer open
Na een jaar dicht te zijn geweest is de bioscoop van Circus Zandvoort vanaf 7 juni weer officieel open. Er is gloed-

nieuwe digitale projectieapparatuur aangeschaft, en de
vertrouwde 35 mm projector is ontmanteld. De bioscoop

heeft voor de omschakeling naar een digitaal systeem,
evenals de meeste bioscopen en filmhuizen in Nederland,
aansluiting gevonden bij Cinema Digitaal, een initiatief
dat de landelijke digitalisering van de Nederlandse bios-

copen mogelijk maakt door een uniek samenwerkingsverband tussen exploitanten en distributeurs.

Hoe begeleid je een rolstoel?

Om daar handigheid in te
krijgen trainde een groep
nieuwe vrijwilligers onder
leiding van geroutineerde
krachten, die al jarenlang
met rolstoelgebruikers ervaring hebben, op die moeilijke stoep voor de ingang
van Huis in de Duinen. Zelf
ook in de rolstoel gaan zitten en beleven wat een rolstoelgebruiker beleeft als
hij of zij in een moeilijke of
makkelijke omgeving wordt

rondgereden. Ervaringen die
de vrijwilligers zeker helpen
om hun verzorgende taken
optimaal te kunnen uitvoeren. Het bewijst ook weer dat
enthousiaste vrijwilligers op
een prima werkwijze worden
begeleid en daadwerkelijk
worden betrokken om hun
taken zo goed en vooral zo
veilig mogelijk uit te voeren.
Dat is gewoon fijn voor het
Huis in de Duinen en de vele
bewoners.

houder Andor Sandbergen
uiteindelijk wel. Het argument dat beter scheiden van
het vuil niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee treft trok de twijfelaars
over de streep. Toch ging de
besluitvorming niet zonder
slag of stoot. Sandbergen
moest een aantal toezeggingen doen. Zo zal er bij het
aanbieden van het afvalstoffenbeleidsplan een voorstel
liggen over de mogelijkheid
van meer containers. Na een
jaar zal worden geëvalueerd
hoe het inzamelen van vuil
bevalt nu de vaste grof-vuilronde verdwijnt en in plaats
daarvan er een systeem van
halen op afroep en brengen
naar Bloemendaal komt.
Uiteindelijk stemde alleen
OPZ-fractievoorzitter Carl
Simons tegen. Hij vond dat de
Ronde Tafelbijeenkomsten
over dit onderwerp aangetoond hadden dat de
Zandvoortse bevolking en
de politiek de veranderingen
niet willen.

Voor de filmliefhebbers
in onze woonplaats is dit
goed nieuws, want het digitale systeem, bestaande
uit onder andere een NECprojector en Dolby server
en Dolby digital 5.1 audio installatie en levert een beter
beeld- en geluidskwaliteit
op. Daarnaast heeft Circus
Zandvoort zich verzekerd
van het Dolby 3D–systeem,
waardoor nu ook het filmaanbod in 3D aangeboden
kan worden. Hiervoor ontvangt de bezoeker een speciale 3D-bril in bruikleen
van de bioscoop. Digitale

projectoren maken het
makkelijker om in te spelen
op de vraag van bezoekers.
Ook bieden ze mogelijkheden om het aanbod uit te
breiden met registraties
van (live)concerten, opera,
theaterproducties of voetbalwedstrijden en presentaties en bijeenkomsten,
waardoor de maatschappelijke en culturele functie
van de bioscoop mogelijk
wordt verbreed.
Bas Heino van Circus Zand
voort beaamt dat een
aantrekkelijk programma-

aanbod weer tot de mogelijkheden behoort. “De eerste proefvertoningen waren
veelbelovend. Wij zijn blij
dat we het bioscooppubliek
weer gaan bedienen. Eerst
op woensdag 6 juni de filmclub ‘Simon van Collem’ met
de film The descendants, en
dan in de eerste echte week
starten we 7 juni direct met
een prachtfilm in 3D; Man
In Black 3, en in het middagprogramma Alvin en de
chipmunks 3 en Kauwboy.
We houden de prijzen zo
vriendelijk mogelijk en zijn
direct weer de goedkoopste
in de regio”, aldus Heino.
Een kinderkaartje kost
€7 en volwassenen betalen €7,50. De toeslag voor
een 3D-vertoning bedraagt
€2. Kaartjes zijn vanaf
5 juni nu ook online verkrijgbaar via www.circuszandvoort.nl en vanaf een
half uur voor aanvang in
Circus Zandvoort aan het
Gasthuisplein bij de bioscoopkassa in de foyer.

Belangrijker
Beste B&W, mijn excuses dat
ik u heb laten schrikken op
de avond van 8 mei j.l., toen
ik last van interessant doen
had en aan enkele raadsleden
heb verteld, dat ik de nieuwe
columnist van de ZC zou worden. De sfeer werd daarna zo
grimmig dat het niet anders
kon dat de gemoederen (te)
hoog opliepen in het raadhuis. Maar ik kan u geruststellen. In deze column gaat
het bij voorkeur niet over het
reilen en zeilen in de plaatselijke politiek, maar over iets
veel belangrijkers.
Ik heb hier in bijna tien verschillende straten gewoond,
van Brederodestraat tot
Kostverlorenstraat en van
Schoolstraat tot Haltestraat.
En op het strand. Tijdens de
legendarische zomers van
’65, ’66 en ’67. Ik heb hier op
schoot bij mijn grootouders
gezeten en ik heb ook hier
afscheid van ze genomen. Ik
heb hier in de klas bij meester Loogman gezeten en
in de klas bij meester Vlas.
Werelden van verschil. Ik heb
hier op een heel groot bioscoopdoek Tarzan gezien in het
Monopole-theater. Ik heb hier
mijn eerste plaatje gekocht
(van The Beatles natuurlijk). Ik
heb hier ontdekt dat je andere
dingen kon doen met een bepaald lichaamsdeel dan alleen
plassen. Ik heb hier voor het
eerst gezoend, voor het eerst
gevreeën, voor het eerst een
jointje gerookt en voor het
eerst een kater gehad. En die
was niet voor de poes. Samen
met de inmiddels overleden
Bobby Farrell van Boney M heb
ik hier bij Tijn Akersloot zelfs
verwoede pogingen ondernomen om strandstoelen in en
uit te klappen. De fotograaf die
ons ‘teamwork’ vastlegde krijgt
25 jaar na dato nog steeds de
slappe lach als hij eraan terug
denkt.
Deze column gaat niet
over politiek, maar over
de plek die ons in vooren tegenspoed verbindt. Over Zandvoort.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
juni ✿ jun
✿
i
n
u
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Actie vanaf

Healthclub Zandvoort

ZOMERAKTIE BIJ
HEALTHCLUB ZANDVOORT
◊◊◊◊

NOG NOOIT GESPORT
BIJ
HEALTHCLUB ZANDVOORT
TRAIN NU JUNI, JULI
EN AUGUSTUS
VOOR

€ 99,=

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

◊◊◊◊
Healthclub Zandvoort BV
Burg. Van Fenemaplein 27
2042 TH Zandvoort
Tel: 023-5735112
www.healthclubzandvoort.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

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

donderdag 31 mei
t/m zondag 3 juni
Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 okt. t/m 12 dec.

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er
leeft. Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit
D aan. U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren.
Stokken en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg
over al wat er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de
Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
6 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 914 78 • 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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25 jaar ervaring in het onderwijs

Huiswerkbegeleiding

met professionele didactische ondersteuning
Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek met Hans Weber
06-81493719 Zeestraat 30
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 september t/m 21 september

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden.
De cursus houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december
Nieuw:Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen ) in de ochtend!
Woensdag10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Glas in Lood

Tel. 06 - 144 826 85 • joop@zandvoortsecourant.nl

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Tel. 06 - 434 297 83 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

 Oat Bran, familie recept, fijn volkoren € 1,75

Engelse Conversatie

Overige dagen op afspraak.

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

gebakken of halfgebakken € 1,50

Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

 5 witte petit pain,

Voor beginners en gevorderden
Woensdag19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Workshop Tarot voor beginners
Twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30

13 t/m 20 november

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 t/m 20 november
Let op: Ons nieuwe cursusseizoen is nog niet
geactiveerd op onze website.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330

Mede dankzij de volgende sponsors is
de verbouwing van het huis van Ankie
en Leo een geweldig succes geworden:

•
Grand Café XL •
Kaashuis Tromp •
Van Vessem •
Van Kleeff •
OnAir-Events •
Zantec •
Paviljoen 19 •
Hema

Snackbar D’ Oude Halt
Arlan Berg (Kroon Vis)
Het Plein
Goedkoopdrank.nl
Jef en Henk Bluijs
Baars verhuizing
De Klussenbus
Gemeente Zandvoort

Maar vooral al die
hardwerkende vrijwilligers.
Dank Dank Dank!!!!
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Met oog en oor
de badplaats door

Boekje over oudste kindertehuis in Zandvoort
Zandvoort heeft een rijk verleden als locatie voor kindertehuizen. Het bekendst is het Plantingahuis aan de Kostverlorenstraat, waar Amsterdamse ‘bleekneusjes’ tot ver na de
Tweede Wereldoorlog naar toe werden gestuurd om ‘opgekweekt’ te worden. Minder bekend, maar wel de eerste vakantiekolonie van Nederland, was het door het Haarlemse
echtpaar Cnoops-Koopmans in 1884 gestichte kinderhuis aan
de Hogeweg, in 1902 verplaatst naar een nieuw gebouwd tehuis op de plek waar nu de huidige Watertoren staat.

Burgemeester Meijer krijgt het boek overhandigd

Over dit laatste kinderhuis,
in de Zandvoortse volksmond van die tijd beter
bekend als ‘het chalet’, is
een boekje verschenen, geschreven door historica en
schrijfster Fatima van der
Maas. Dat werd vorige week
vrijdag gepresenteerd in het
Zandvoorts Museum, waar
burgemeester Niek Meijer
in de overvolle en warme
tuin het eerste exemplaar
kreeg overhandigd uit handen van Atie Blom, de voorzitster van de stichting Het
Kinderhuis te Zandvoort. Bij
de boekpresentatie waren
ook twee geschilderde portretten te zien van de heer en
mevrouw Cnoop-Koopmans,
vermoedelijk geschilderd
door Thérèse Schwartze,
een van de Amsterdamse
Joffers. Beide schilderijen zijn
geschonken aan de gemeente Zandvoort en hangen thans in het Zandvoorts
Museum.

Fatima van der Maas dook
in de geschiedenis van het
Zandvoortse kinderhuis,
dat gastvrijheid bood aan
Haarlemse kinderen van
‘on- en minvermogenden’.
Het resultaat is een lezenswaardig stukje historie over
kinderen die om uiteenlopende redenen enige tijd
in het kinderhuis hebben
vertoefd. De belangrijkste
reden was de slechte leefomstandigheden van arbeidersgezinnen eind 19e eeuw.
Weldoeners voelden het als
hun plicht iets voor de kinderen van die arbeiders te doen.
Zo ook de heer en mevrouw
Cnoop-Koopmans die aan de
wieg stonden van het eerste Zandvoortse kinderhuis,
dat in 1905 in een stichting
werd ondergebracht onder
de naam ‘Het Kinderhuis te
Zandvoort’.
Het ‘chalet’, gelegen achter het Badhuis voor Min

vermogenden aan de Boule
vard Paulus Loot, heeft tot het
begin van de oorlog kinderen
opgevangen. In 1943 hebben
de Duitsers bezetters het
prachtige gebouw gesloopt
omwille van de Atlantische
verdedigingslinie langs de
kust. Het kinderhuis werd na
de bevrijding financieel tegemoetgekomen, maar het is
daarna niet meer herbouwd.
De stichting is wel blijven
bestaan en ondersteunt
nu jaarlijks kinderprojecten
met een financiële bijdrage,
waaronder in Zandvoort het
jaarlijkse vakantieproject
Rekreade.
Van der Maas laat in haar
boek ook enkele vrouwen en
mannen aan het woord die
als kind in een van de kinderhuizen hebben gezeten.
Enkele van hen waren ook bij
de boekpresentatie aanwezig, onder wie de nu 85-jarige
mevrouw Möring-Felix, die als
8-jarige in 1935 enkele weken
in het Haarlems Kinderhuis
heeft vertoefd. “Niet omdat
ik een bleekneusje was”, zo
vertelde ze na de boekuitreiking, “maar omdat mijn moeder heel erg ziek was en naar
een verzorgingshuis moest.
Mij was voorgespiegeld dat
mijn verblijf in het tehuis in
Zandvoort een soort vakantie
was, vlak aan zee en de duinen. Maar zelf heb ik het niet
zo ervaren. Ik vond het eten
vies en ik miste mijn broertjes en zusjes heel erg.” Het
boekje, waarin ook prachtige
oude foto’s zijn opgenomen,
wordt in eigen beheer uitgegeven en is te verkrijgen in
het Zandvoorts Museum.

ZANDVOORT SCHOON!? vraagt zich af.......
Verspreid over de gemeente staan of hangen prullenbakken. Bedoeld om piepklein
afval te bergen van passanten of bijv. hondenpoepzakjes. De meeste bakken hoeven
over het algemeen niet zo snel te worden geleegd.
Regelmatig komen echter meldingen binnen over het feit dat
"de bakken al dagen niet leeggemaakt zijn" of "alweer bomvol
zitten". En wat blijkt dan in heel veel gevallen? Zeer snel- soms is
de wagen de straat nog niet uit- zitten ze weer boordevol gevuld
met huisvuil, reclamefolders, kranten en ander ongewenst maGemeente Zandvoort
teriaal en helemaal niet met kleinze zaken zaken als klokhuizen,
eetverpakking, ijsstokjes en dergelijke. Jammer, toch?

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

Fiets woog 19,5 kg

De fiets die door Martijn’s
Fietsenwereld en Versteege
Wielersport ter beschikking werd gesteld aan de
organisatie van het randgebeuren rond de start van
Olympia's Tour en waarvan
het gewicht geraden moest
worden, is gewonnen door
Margriet de Lahije. Zij had,
samen met nog twee deelnemers, het gewicht juist
geraden. In het bijzijn van
wethouder Gert Toonen
werd vervolgens geloot. Zij
was de gelukkige en mocht
de mooie fiets in ontvangst
nemen. De beide ondernemers brachten hoogst
persoonlijk de fiets naar
haar toe.

Kinderdisco in Pluspunt

Vrijdag 1 juni is er weer kinderdisco in het Pluspuntgebouw aan de Fleming
straat. Het wordt een disco
met als thema Hawaï en is
speciaal bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze
kinderdisco is van 19.00 uur
tot 21.00 uur en de entree
bedraagt € 1.

Alzheimer Café
op vakantie

Op 6 juni begint de vakantie voor Alzheimer Café
Zandvoort. Het seizoen
wordt dan feestelijk afgesloten met een hapje, een
drankje en muziek. Er wordt
door de medewerkers en de
gasten ook teruggekeken
op de programma’s van de
afgelopen maanden: wat

Studio 118 depenDance
treedt op

was er goed, wat niet en zijn
er wensen voor het nieuwe
seizoen dat in september
start. Ook wordt die avond
een film over dementie vertoond. De avond is in Ook
Zandvoort, Flemingstraat 55.
De inloop is vanaf 19.00 uur,
de aanvang 19.30 uur (tot
21.30 uur). Lijnbus 81 stopt
voor de deur. Informatie
over Belbus en vrijwilligers:
Hulpdienst ‘Pluspunt’, tel.
023-5717373.

Pinautomaten leeg

Op 2e pinksterdag waren alle pinapparaten van
Zandvoort leeg. Dit was zeker niet de eerste keer. De
hele dag zag men gefrustreerde toeristen die heel
Zandvoort al waren afgelopen om geld op te kunnen
nemen, maar steeds nul op
rekest kregen. Uiteindelijk
heeft Sjaak Balkenende
van de Bruna aan de Grote
Krocht zelf maar voor bank
gespeeld zodat hij mensen
kon helpen. “We willen met
z’n allen meer toeristen
maar zo zal dat moeilijk
gaan. Vorig jaar werden er
heel veel bekeurd omdat ze
toevallig op een plek stonden, waar ze al jaren gratis konden parkeren, maar
waar ze nu moesten betalen
zonder dat het echt duidelijk stond aangegeven. En
nu met Pasen en Pinksteren
geen geld kunnen pinnen.
Hoezo vriendelijk voor de
toeristen?”, vraagt de ondernemer zich af.

Op zaterdag 2 juni is er
een grote dans show van
studio 118 depenDance
Heemstede/Zandvoort in
stadsschouwburg Velsen.
Het is de eerste grote productie van de nieuwe eigenaar en die heeft er direct een wervelende show
met veel variaties in zang
en dans van gemaakt.
Speciale gast is Emma van
Muiswinkel, dochter van, die
per komende september is
aangenomen op de toneelschool in Amsterdam. Zij
is al jaren een leerling van
Studio 118 depenDance en
zal in Velsen optreden. Er
zijn nog enkele kaarten
voor deze show verkrijgbaar. U kunt ze alleen via
de website www.studio118.
nl verkrijgen. Tevens heeft
de directie van Studio 118
depenDance een aantal
kaarten ter beschikking gesteld voor de kinderen die in
OCK Het Spalier wonen. Een
mooi gebaar.

Annie Poulisse in actie

Zondagmiddag om precies
15.00 uur ging de pieper van
de Zandvoortse bemanning
van de KNRM af voor een
vaartuig met motorproblemen. Station Zandvoort was
opgepiept voor een vissersboot met een kapotte motor.
De opgegeven positie bleek
vlakbij de vaargeul te zijn.
Na een klein half uur varen
kwam de Annie Poulisse ter
plaatse en kwam de vissersboot in zicht. Er werd een
sleepverbinding aangelegd
en de boot werd vervolgens
naar de haven van IJmuiden
gesleept. In de haven aangekomen werd de Zandvoortse
bemanning hartelijk bedankt voor de hulp, de eigenaar bleek donateur van de
KNRM te zijn. Hierna zette
de bemanning weer koers
richting Zandvoort.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%

Laurel & Hardy Culinair
Zondag 3 juni
aanvang 16.00 uur
De lekkerste hapjes en drankjes
van Zandvoort!
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Betaalmiddel tijdens
L&H Culinair is de “Ollie”
Aan de bar verkrijgbaar!
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Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 29 Mei t/m 3 Juni
29 Dinsdag
: aardappelen / boerenkool / worst
30 Woensdag : aardappelen / broccoli / gehakt
31 Donderdag : aardappelen / rode bietjes / sudderlapjes
1 Vrijdag
: aardappelen / wortelen / kabeljauw
2 Zaterdag : aardappelen / bloemkool / drumstick
3 Zondag
: aardappelen / spinazie / slavink

Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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Nieuw in Zandvoort:

www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
Een initiatief van Kindercentrum Ducky Duck
in samenwerking met Rutger Goedèl.
Kindercentrum Ducky Duck heeft al bijna 20 jaar ervaring
met kinderen van 0 tot 12 jaar en slaat nu haar vleugels uit naar
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Rutger heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven als
bedrijfsadviseur en wendt nu zijn ervaring en talenten aan
om leerlingen te helpen bij hun schoolcarrière.
www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
start op korte termijn zodat wij jullie nog kunnen helpen en begeleiden
in periode 4 van dit schooljaar en dus met de naderende toetsweek.
Wij bieden 1 t/m 5 sessies per week aan tegen aantrekkelijke tarieven.
De sessies en tijden zullen in onderling overleg worden vastgelegd.
Voordat we van start gaan hebben we eerst een vrijblijvend informatiegesprek.
Interesse of behoefte aan meer informatie?
Neem een kijkje op onze website of
bel ons op 023-5730042

Zandvoortse Courant • nummer 22 • 31 mei 2012

Sawasdee Zandvoort in goed teken
De eerste editie van het Thaïs festival Sawasdee is afgelo-

pen weekend onder een goed gesternte van start gegaan.
Hoewel wat onwennig, wellicht door de warmte op zaterdag en zondag, werden toch veel Zandvoorters naar het

Gasthuisplein getrokken en zorgden voor een lekkere sfeer.

Officiële opening van het festival

Niet alleen de bezoekers
maar zeker ook de standhouders kunnen terugkijken op een geslaagde eerste editie. Vooral het eten,
de geur was in een groot
gebied rondom het plein
honger makend, en niet
te missen. Ook de muziek
en de danseressen hebben een groot deel van het
succes gebracht. Prachtige
kleding en bloemen brachten een schakering van
kleuren en geuren met zich
mee. Een mooi succes dat
zeker om een tweede keer
vraagt.

Zeven Amsterdammers aangehouden
De politie heeft zondag zeven Amsterdammers aangehouden in de leeftijd van 16 tot en met 19 jaar. Rond 16.05 uur

kwam bij de politie de melding binnen dat er een winkeldiefstal was gepleegd in de Burgemeester Engelbertstraat

en dat er twee Amsterdammers door de beveiliging werden aangehouden.

Beide winkeldieven bleken
agressief en een van hen wist
te ontkomen. Toen de politie
ter plaatse was, werd de overgebleven winkeldief, een 16-jarige Amsterdammer, aan de
politie overgedragen. Vrienden
van hem begonnen zich met
de aanhoudingen te bemoeien en stelden zich agressief op
en uitten diverse scheldwoorden en bedreigingen richting
politie en winkelpersoneel. Zij

werden door de politie verwijderd met het nodig duwen trekwerk. Hierna werd de
aangehouden verdachte overgebracht naar het politiebureau in Zandvoort. De groep
vrienden ging vervolgens via
de Zeestraat richting het NSstation. Een aantal van dit
groepje ging weer richting de
Zeestraat en veroorzaakte de
nodige overlast voor het publiek. Twee mannen en vrou-

wen werden in de Zeestraat
lastig gevallen, waarop de
politie een van hen, ook een
16-jarige Amsterdammer,
aanhield voor openbare orderverstoring. Tijdens deze aanhouding kreeg de politieman
een vuistslag in zijn gezicht
en hij liep hierdoor letsel op.
Door de wetsdienaar is hiervoor aangifte gedaan. De overige Amsterdammers bleven
tieren, schelden en het overig
publiek lastigvallen met hinderlijk en opdringerig gedrag,
waarop de politie besloot de
rest van de jongeren aan te
houden op het NS-station.
Alle zeven Amsterdammers
werden ingesloten en in verzekering gesteld.

Nationale Buitenspeeldag bij Pluspunt
Op 13 juni aanstaande vindt bij Pluspunt weer de Nationale

Buitenspeeldag plaats. Met de hulp van Strandactief kunnen kinderen zich de hele middag vermaken met fantasti-

sche speelactiviteiten. Dit jaar organiseert Pluspunt, in sa-

menwerking met de gemeente Zandvoort, een prijsvraag

voor kinderen van verschillende leeftijden rondom deze
bijzondere dag.

Kinderen kunnen hun eigen
ravotplek ontwerpen. Alles
mag. Met een kijkdoos, een
tekening of in het klein in elkaar geknutselde ravotplek.
In Zandvoort Noord zijn
momenteel 4 speelplaatsen tussen de flats bij de
Keesomstraat die oud zijn
en niet meer leuk genoeg.
Daar komt verandering
in! Volgend voorjaar wil
de gemeente hier nieuwe,

collectanten die in Zandvoort langs de deur willen gaan.
De inwoners van Zandvoort zijn gul en geven graag tijdens
de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen? Met

het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden. De MS collecteweek is van 19
tot en met 24 november.

Het Nationaal MS Fonds
zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 8 collectanten langs de deuren gegaan,
maar dat is echt te weinig”,
zegt Pamela Zaat van het
Nationaal MS Fonds. “Om
bij alle inwoners aan te bel-

len moeten er eigenlijk ruim
67 collectanten zijn”, vervolgt
zij. Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte
is. Maar niets is minder waar:
MS is een zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom
de zenuwen, het zogeheten
myeline, wordt aangetast.

Hierdoor kunnen de signalen
vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of
zelfs helemaal niet. Bewegen
kan daardoor steeds moeilijk
worden. Het Nationaal MS
Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching
én onder zoek. Wilt u meer
informatie? Neemt u dan
contact op met Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.
nl of bel met 010-5919839.
U kunt ook naar de website
www.nationaalmsfonds.nl
gaan. Een donatie op giro
5057 is uiteraard ook altijd
welkom.

Lever je ontwerp in voor
maandag 4 juni bij de receptie van Pluspunt of op je
eigen school met je naam, je
leeftijd en je adres. Kijk voor
meer leuke ideeën op www.
speelplan.nl. Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Dan kun je mailen met
Monique: M.vdmije@pluspuntzandvoort.nl of bellen:
06-26248096.

OPZ stelt vragen aan college over
feitelijke meerwaarde Olympia's Tour
In 2011 heeft de raad op grond van de ‘toeristische

meerwaarde’ en het gestelde in het raadsprogramma
ingestemd met het binnenhalen van het ‘aanspreken-

de’ sportieve evenement Olympia's Tour in 2012, 2013 en
2014. De kosten bedragen jaarlijks circa € 85.000. Op
14 en 15 mei jongstleden heeft het eerste van deze drie

evenementen plaatsgevonden. Het lijkt OPZ goed om de
veronderstelde gunstige effecten van de Olympia's Tour
te toetsen op de feitelijke meerwaarde van dit evenement
voor Zandvoort.

tegenover de kosten voor
Zandvoort en waaruit bestaan die? Wat zijn de bevindingen van B en W en
welke gevolgen verbindt
het college daaraan?”, zegt
raadslid Bruno Bouberg
Wilson.

Collectanten gezocht
Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de komende collecte

spannende speelplaatsen
van maken. Bij het ontwerp
wordt hulp gevraagd van de
kinderen zelf. Tenslotte zijn
zij diegene die het meest
verstand hebben van spelen. Het moet een spannende uitdagende plek worden
met boomstammen, stenen, modderpoelen waar
iedereen kan klimmen en
spelen. Uit elke leeftijdscategorie(4 tot 6 jaar, 6 tot 8

jaar, 8 tot 10 jaar en 10 tot 12
jaar) zal een winnend ontwerp gekozen worden. Een
speciale gast zal de winnende ontwerpen aan het
einde van de straatspeeldag
bekend maken. Het winnende ontwerp zal dan echt gebouwd worden!

Bruno Bouberg Wilson

“Aanleiding is onder andere
onze indruk dat het eerste
evenement maar heel weinig publiek heeft getrokken
en het de vraag is of, en zo
ja in welke mate, er publiek
van buiten Zandvoort op
het evenement is afgekomen. Vragen: Welke
baten staan er per saldo

Afgezien van factoren
waar men geen invloed op
heeft, zoals het weer, heeft
zijn partij vragen over de
inspanningen die de organisatie van dit evenement
zich heeft getroost om het
te promoten. “Heeft de organisatie van Olympia's
Tour zich naar de mening
van het college voldoende
inspanningen getroost
om het deel van het programma in Zandvoort bij
het brede publiek bekend

te maken? Zo ja, waarop
baseert u zich? Zo niet,
welke nadere afspraken
zult u daarover met de
organisatie maken? Het is
ons niet geheel duidelijk
waaruit het directe belang
voor de organisatie bestaat
om voor de Olympia's Tour
en de activiteiten in de
deelnemende gemeenten
zoveel mogelijk publiek te
trekken. Vraag: Wat zijn uw
conclusies op dit punt en
welke consequenties verbindt u daaraan?”, gaat hij
verder.
De indruk die OPZ heeft,
is dat de massieve afsluitingen van een belangrijk
deel van Zandvoort eerder
tot minder dan tot méér
omzet hebben geleid.
Daarnaast constateerden
zij dat belangrijke doorgaande wegen veel eerder
dan aangekondigd werden
afgesloten en verbindt
daar de volgende vragen
aan: Wat zijn de bevindingen van onze toeristische
ondernemers? Wat zijn uw
bevindingen inzake de afsluitingen? Welke conclusies verbindt het college
hieraan?
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Geldt voor alle
heren- en damesslips

Aanbieding:

Uw sloggi dealer

Onze heerlijke Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,65
Gevulde koek van € 1,45 voor € 1,25
beide uit eigen bakkerij

Wandeling door oud Zandvoort

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

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

zaterdag 2 juni
13:30 uur tot 15:00 uur
jeugd: gratis / volwassen: € 2,25 / museumkaart: gratis
Tentoonstelling

Zandvoorts Zilver, Servies en Souvenirs
zaterdag 3 maart t/m zondag 3 juni
13:00 tot 17:00 uur
jeugd: gratis / volwassen: € 2,25 / museumkaart: gratis

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?

Alle EK voetbal wedstrijden op groot scherm
Elk Nederlands doelpunt een drankje gratis

Zandvoorts Museum
Juni 2012

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Kom dan gezellig
naar Café Bluys!

Programma

Tentoonstelling

Beelden van Zand

Zomerse kleuren!

P.S.: Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

zaterdag 16 juni t/m zondag 21 oktober
13:00 tot 17:00 uur
jeugd: gratis / volwassen: € 2,25 / museumkaart: gratis

Museumpodium
Platform voor muziek, theater, poëzie en verhalenvertellers
zaterdag 30 juni
15:00 tot 16:00 uur, aanvang 14:45 uur, max. 50 pers.
jeugd: gratis / volwassen: € 2,25 / museumkaart: gratis
www.zandvoortsmuseum.nl
Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort | 023-5740280

Voor een zomerse prijs
bieden wij aan

BANDENSERVICE
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

VERZETSPLEI N 6 te ZAN DVOORT

Nú € 212.500,00 k.k.

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

Deze ruime 3-kamer-maisonnette van ca. 105 m2.
(voorheen 4 kamer) met eigen opgang, inpandige
berging, ruim terras, diverse franse balkons en een privé
parkeerplaats in de parkeergarage is gelegen aan een
autovrij plein in het kindvriendelijke “park Duinwijk”,
op loopafstand van station, centrum en strand.

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Kijk voor meer informatie op www.trendmark.nl
of bel direct met Mark Grote via 06 - 15093552
Trendmark Makelaardij o.g.
Brederodestraat 140 Zandvoort
Tel. 023 – 573 47 12
info@trendmark.nl

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
 023-5719013

Spoedreparaties
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Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glasschade

Betaling CONTANT

2012

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 F1

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
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Relatie therapeut
Ab van der Neut

Hele maand juni voor Pashouders:

EK Bacon burger
5 stuks 4 euro
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Wist u al dat er elke
week nieuwe artikelen op
onze webshop bijkomen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

2012

Les bleus et les autres
Onze huiswijn Pierre Ponelle
1 liter lang lekker nu per fles € 5,95
2 liter naar keuze rood of wit € 10,-

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
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juni

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

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

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Algemeen:

Medina Woninginrichters

Aanbieding:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Walk of Fame

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Mode en trends:

Speciale aanbieding:

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bibi for Shoes - Kerkstraat

herenshirts

Shirts met korte mouw
en polo’s € 35,- p.s.

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Ba kkerstraat 2A

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

PERSONAL TRAINER
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:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
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Tuincentrum

Hangpotten
Zomerplanten (gestekte soorten)
Kruiden
Potgrond
Balkonbakken en
Bestrijdingsmiddelen

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2e hands kleding.
Wij halen ook bruikbare spullen op.
Open don-vrij-zat
van 10-17 uur.
Noorderduinweg 48,
(Corodex) Zandvoort
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568

A

N

D

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
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 zorgverzekering)

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 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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

R

R

E

L

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.
.........................................................
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
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van ingegroeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd
in de reumatische- en
diabetische voet. Pro-voet
lid. 15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Valk Glasstudio voor
Glas in lood, Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

S
Luxe zonnebank met airco,
verneveling, aroma, enz.
15 min. voor € 12,of 10x voor € 100,-.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 59a,
tel. 06-19413733
.........................................................
ZFM Radio "Het Laatste Uur",
gesprek met
Bianca Dorsman,
winnares van Kunstfestijn
2008, over haar ontmoeting
met God. Ook te beluisteren
op www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Workshop:
Gezonde voeding en
informatie over Aloe Vera
door Annette ter Heijden
op wo. 6 juni,
aanvang 10.30 of 14.00 uur
in Zandvoort.
Entree € 3,-. Reservering:
023-571 65 11. Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Te huur
per 1 juli
studio in Zandvoort
voor 1 persoon eigen k.d.t.
Prijs € 595,- incl. per mnd.
1 maand borg.
023-5731550 na 17.00 uur.
.........................................................
Garages te huur
op diverse locaties.
Dorsman Assurantiën
06-28640654
.........................................................
Steigerhout € 2,99 /m.
Steigerhouten meubelen.
Tevens houtbewerking,
zagen, timmerwerken,
meubels op maat.
Fa. Van Diepen
K. Onnesstraat 11/3
Tel: 06-29091069
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Nanfred Bakels
Als er één familie in Zandvoort gezorgd heeft voor de vast-

legging en het behoud van het historisch verleden van ons
dorp, is het wel de familie Bakels geweest. In 1873 vestigde

overgrootvader Anth. Bakels zich in de Kerkstraat met zijn

Bazar; een dubbel pand, waarin hij zich naast dameskleding en huishoudelijke artikelen zich vooral bezig hield
met de (ontwikkeling van) de fotografie.

Nanfred: “Gelukkig zijn dankzij financiële ondersteuning door de stichting Strandkorrels veel
van de oude glasplaten gedigitaliseerd.
Halverwege 2000 zijn deze in het
Zandvoorts Museum tentoongesteld geweest. Het Genootschap
Oud Zandvoort maakt regelmatig gebruik van de oude foto’s
en heeft er eveneens een hele
‘Klink’ aan gewijd”.

Sport speelt een belangrijke rol in het leven van Nanfred.
Op zijn 7e werd hij lid van Zandvoortmeeuwen, waar hij tot
zijn 37e bleef voetballen totdat een slechte enkel hem teveel
last ging bezorgen. “Wij hadden een ‘eigen clubje’ binnen de
vereniging, de Banana’s genaamd, waarin ook Peter Logmans
(de dorpsgenoot van afgelopen week, E.M.), Piet Pijper, Jan v.d.
Leeden en Peter Kramer met veel plezier speelden. Nog steeds
organiseren wij twee keer per jaar voor de selectie van het
eerste team een gezellige avond.” De Banana’s zijn ook actief gaan golfen bij Open Golf Zandvoort en met
twaalf man houden zij onderling een eigen competitie met aan het einde van
het seizoen een gezellig weekendje
weg in het buitenland. De juiste
handicaps worden strikt bijgehouden door V.d. Leeden. De
vakanties worden eveneens
doorgebracht met sportieve activiteiten. Zo gaat
hij samen met zijn zoon al
jarenlang met een groepje
‘maatjes’ (vaders en zonen)
skiën en wordt er één keer
per jaar in Spanje of Portugal
(zelfs in Fort Lauderdale in
Florida ) getennist met het uit
tien spelers bestaande ‘PoortaPeetoomteam’.

Nanfred (59) is de zoon
van Fred Bakels (die samen
met zijn broer en opa nog
lang de zaak hebben gedreven) en is, evenals zijn broer
en zus, geboren en getogen in
de Van Speijkstraat op nummer
15. Zijn oma van moederskant, Suze
Dorreboom (oma aardbei) woonde daar
eveneens en was zeer actief in de zwemclub,
Ook op bestuurlijk niveau liet Nanfred
Nanfred Bakels
de zondagsschool en de Oranjevereniging. Die
zich gelden. Zo was hij van zijn 25-35e jaar beenergie kan ook Nanfred niet ontzegd worden. “Na de Karel stuurslid bij Zandvoortmeeuwen, waarvan 5 jaar als penningDoormanschool en de HBS volgde ik het avondatheneum meester en is hij sinds enkele maanden weer in het bestuur
en ging ik overdag werken bij het belastingkantoor van Dik teruggekeerd, nu als vicevoorzitter naast Kees van Dijk (“ik
Polak. Na een jaar rechtenstudie besloot ik om de opleiding vind het leuk om medeverantwoordelijk te zijn”). Hij heeft
tot federatie belastingadviseur te volgen. Van mijn 19e tot eveneens in het bestuur van de Ondernemers Vereniging
mijn 30e heb ik bij Polak gewerkt, een heel goede leerschool. Zandvoort (OVZ) gezeten, alsmede in het bestuur van de
Ik was inmiddels getrouwd en had zoon Branco (33) gekregen Korver Sporthal.
en besloot om voor mijzelf te beginnen. Dat werd Bakels &
Jonker, nog steeds gevestigd in de Van Speijkstraat, waar ik Nanfred draagt Zandvoort een heel warm hart toe. “Er zijn
destijds ook woonde.” Het kantoor, dat volgend jaar dus 30 veel leuke dingen en initiatieven, maar het is wel heel jammer
jaar bestaat en waar vijf mensen werken, houdt zich bezig dat er zoveel winkelleegstand is, voornamelijk te wijten aan
met onder andere alle belastingaangiftes voor zowel zake- de te hoge huren, die de winkeliers in deze moeilijke econolijke klanten als particulieren, financiële administraties en mische tijd moeten betalen”, is hij van mening.
begeleiding van startende ondernemers uit Zandvoort en
de directe omgeving. Negen keer per jaar zijn de eigenaren Het was een boeiend gesprek met deze ras-Zandvoorter, die
verplicht een strenge bijscholing te volgen om ‘permanente beslist nog regelmatig van zich zal laten horen en zich zal
inzetten voor ons dorp.
educatiepunten’ te halen.
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:

Afhaalpunten

• 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

Gevoelig koeler,
12 graden in het weekend

We hadden het mooiste weer van de wereld in huis de afgelopen week, maar inmiddels zijn we weer helemaal terug bij
af. Vooral tegen het weekend waait er een kille wind vanuit

de noordwesthoek en het kwik komt voorlopig niet boven
de 15 graden uit in Zandvoort.
Deze scherpe afkoeling begin juni is tamelijk normaal
en komt vaker voor na een
warmtegolf eind mei. Als
zo een koele fase, die nu
aanbreekt, bovendien gepaard zou gaan met veel
regen, spreekt men wel
van een Europese moesson.
Als grootschalige reactie
op de warmte boven het
Europese vasteland komt
koele lucht vanaf zee die
warmte min of meer compenseren. Het zeer zonnige,
bijna mediterrane weer van
de afgelopen dagen met
azuurblauwe luchten en
zonneschijn van zonsopkomst tot zonsondergang
is er voorlopig niet meer bij.
De bewolking zal de komende dagen overheersen en tussen donderdag
en zondag is zo nu en dan
wat neerslag mogelijk in de
vorm van enkele buien. De
droge perioden, ook met regelmatig zon, evenwel houden verreweg de overhand,
dus echt slecht wordt het
niet. Alleen de koelte zal
opvallen en merkbaar zijn
met tegen het weekend
soms slechts 12-13 graden
overdag.
Een flink hogedrukgebied
met het accent nabij IJsland
en lage barometers boven
Do.

Scandinavië geven een noordelijke tot noordwestelijke
luchtaanvoer. Voordat de
lucht onze breedten bereikt
is eerst een lang traject, enkele duizenden kilometers,
over zee afgelegd. Het moge
duidelijk zijn dat vanuit die
hoek dus geen toptemperaturen te verwachten zijn,
integendeel.
Medio volgende week kentert de stroming wat en
wordt de zuidwestcomponent belangrijker. In ieder
geval lijkt een temperatuurstijging dan weer te kunnen inzetten, maar de lichte
wisselvalligheid verdwijnt
nog niet in eerste instantie.
Mochten de drukgebieden
later weer op een zomervriendelijke positie komen te
liggen, de kans is ongeveer
65% momenteel, kan het juniweer zich herstellen rond
de aanvang van het EK.
Het zeewater voor de kust
heeft nog steeds een temperatuur van ruim 12 graden.
Het water kan maximaal nog
tot 22 graden, eind augustus,
komen na eventueel twee of
drie hittegolven vanaf half
juni.
Meer weerinformatie is er
via 0900-1234554, of via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

15

13

13

14

Min

11

10

7

7

Zon

25%

65%

75%

80%

Neerslag

65%

40%

50%

35%

nnw. 3

nw. 4

nw. 4

nw. 4

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

Gemeentelijke publicatie week 22 - 2012
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.

Raadvergadering

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.

De gemeenteraad vergadert op 5 juni 2012

Verzonden besluiten

Raad-Informatie dinsdag 5 juni om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ontmoeting met de accountant
4. Jaarverslag en -rekening 2011
5. Rondvraag
6. Sluiting

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Brederodestraat 84, vervangen bestaande omheining, verzonden 21 mei 2012, 2012-VV-036.
- Poststraat 4, aanbrengen van buitengevelisolatie, verzonden
23 mei 2012, 2012-VV-030.
- Kamerlingh Onnesstraat 2-6, slopen afvalwaterzuiveringinrichting en twee dienstwoningen, verzonden 24 mei 2012,
2011-VV-179.

U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

De bijeenkomsten Raad-Debat en Raad-Besluitvorming
van 6 juni komen te vervallen.

Omgevingsvergunning

Geweigerde omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Ampèrestraat 8, renovatie bedrijfsruimte en bouw van een
bedrijfswoning, verzonden 24 mei 2012, 2012-VV-044.

De bijeenkomst vindt 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 bijeenkomst
wordt via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden
(Raadsnet: “luisteren en verslag”).

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken

Ronde Tafelbijeenkomst

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.

Er is op 5 juni geen bijeenkomst Ronde Tafel.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 2 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

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Locatie zuid -westelijk deel van het Koningshof in de A’damse
Waterleidingduinen, herstel van duingraslanden, ingekomen
18 mei 2012, 2012-VV-067.
- Gasthuisplein 9a, wijziging op eerder ingediend bouwplan
2011-VV-094, ingekomen 23 mei 2012, 2012-VV-068.
- Zandvoortselaan 12, plaatsen aanbouw achterzijde en plaatsen twee dakkapellen, ingekomen 23 mei 2012, 2012-VV-069.
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

(Reguliere omgevingsvergunning)
- ir.Friedhoffplein 10, verbouw garage/berging tot studio, verzonden 21 mei 2012, 2012-VV-053.
- Strandafgang Barnaart 29 a&b, plaatsen verenigingsgebouw,
verzonden 21 mei 2012, 2012-VV-045.

Bezwaarschriften

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 be-

zwaar 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.

Evenementenvergunningen verleend

- Er is een evenementenvergunning verleend aan de Zandvoortsche Hockeyclub voor evenement Hockey Behind the
Beach Toernooi dat plaatsvindt van vrijdag 8 juni tot en met
zondag 10 juni 2012.
- Er is een evenementenvergunning verleend aan AM B.V. voor
de start verkoop Land van Driehuizen op zaterdag 23 juni 2012
van 10:00 uur tot 15:00 uur.

Verkeersbesluiten

Om het Muziekfestival op zaterdag 14 juli 2012 18:00 uur tot
zondag 15 juli 2012 01:00 uur een parcours aan te bieden, is het
gewenst om de Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein en Haltestraat
te sluiten voor verkeer.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk
Z2012-001557 2012/04/000394 verleend.
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 voor de duur van het evenement:
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 het Dorpsplein nabij Gasthuisplein;
- op de Pakveldstraat ten zuiden van de Swaluëstraat;
- op de Haltestraat nabij het Raadhuisplein;
- op de Haltestraat nabij de Zeestraat;
- op de Diaconiehuisstraat nabij de Nieuwstraat;
- op de Koningstraat nabij de Oosterstraat;
- op de Kanaalweg nabij de Oosterstraat;
2. op maandag 9 juli 2012 de borden E1 van bijlage 1 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “zaterdag 14-7-2012 van 18 tot 01 uur” te plaatsen
op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied van
Muziekfestival.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/05/001047 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.
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.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 20

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. 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

honkbal
Rabbits pitcher Nick Keur naar MLB Camp

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

Nick Keur, pitcher van de Junioren APPM Rabbits, heeft een

Driebandenkampioenschap
voor Heemsteeds team

in juni in Haarlem. Nick (15) is een van de 8 Nederlandse

De twee finale kandidaten van de regionale R&C Biljart-

eervolle uitnodiging gekregen voor het MLB Mini Camp
geselecteerden voor het kamp voor in totaal 30 Europese

competitie, Bremmetje 1 en RCH, die afgelopen vrijdag in

toptalenten die een invitatie hebben ontvangen, net als

café Westerhout in Haarlem om de wisselbeker streden,

ex-Rabbit Tim Halderman (DSS) en Rachid Engelhardt van

komen allebei uit Heemstede en toevallig ook nog met

Corendon Kinheim.

Het MLB Camp staat onder
leiding van oud-Boston Red
Sox werper Bruce Hurst. De
slagmensen krijgen instructie van slaginstructeur Wally
Joyner, die 16 jaar in de Major
League speelde en All-Star
was in 1986. Het MLB Mini
Camp vindt dagelijks plaats
van 18 tot en met 22 juni tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

café Bremmetje als thuishaven.
De groep van 30 geselecteerden bestaat uit 14 pitchers
en 16 slagmensen. De trainingen worden gehouden op
het DSS honkbalveld en in de
PNH Hal op het Pim Mulier
stadion in Haarlem. De MLB
staf houdt kantoor in de bestuurskamer van de Baseball
Academy Kennemerland onder de tribune.

Honkbaltaltent Nick Keur | Foto: Rob Jelsma Fotografie

Nick Keur kwam na het
seizoen 2010 over van de
jeugd van Kinheim naar de
APPM Rabbits om zijn opleiding bij Baseball Academy
Kennemerland te vervol-

gen. Hij hoort momenteel ook bij de selectie van
het Nederlands AA-Team
(Cadetten) en heeft vorig jaar
in de Zandvoortse Courant
gestaan als NOC*NSF-talent.

Na een half gespeelde finale werd een 9-9 gelijkstand
genoteerd waarna in de slotronde RCH de tegenstander
aftroefde met 12-6 winst.
RCH is daarmee kampioen
geworden en werd de opvolger van het succesvolle
Oomstee 2 uit onze woonplaats. De aanwezige Louis
v.d. Mije werd in de schijn-

werpers gezet om zijn persoonlijke sterke resultaat
in de afgelopen competitie
maar werd in de kwartfinale
helaas met zijn team definitief uitgeschakeld. In café
Oomstee zijn inmiddels de
clubkampioenschappen in
volle gang waarvan de finale
op zaterdag 9 juni zijn beslag
zal krijgen.
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softbal

tennis

Opnieuw winst softbalsters
Een uitermate geconcentreerd spelend ZSC heeft vorige
week een verdiende overwinning geboekt op Sparks 4 uit

Haarlem. De Zandvoortse dames produceerden 12 runs

terwijl Sparks er niet een keer in slaagde om over de
thuisplaat te komen.

Tally de Haak net uit op het eerste honk

“Ik vind dat we weer erg goed
gespeeld hebben. Er werd
goed geslagen door ons en
we waren verdedigend ook
weer sterk”, aldus een zeer
tevreden coach Willy Balk.

In de 1e inning werden er
door ZSC direct al 4 punten
gescoord door te starten
met een honkslag van Laura
Koning en Maura Renardel
de Lavalette gevolgd door 2

maal een 2 honkslag van zowel Martina Balk als tweelingzus Marcella. Marcella
Balk werd later nog binnen
geslagen door een honkslag
van Nieke Valkestijn. Ook in
de volgende inings ging de
Zandvoortse productie gestaag door, met in de 4e inning nog een vier punten.
“Wilma Valkestijn stond
weer erg goed te gooien en
de tegenpartij kreeg geen
vat op haar. Alleen in de 5e
inning kregen we 3 honkslagen tegen nadat er al 2
speelsters uit waren. Met 3
honken vol werd de laatste
nul gemaakt door een vangbal. Verder waren ze niet erg
gevaarlijk”, aldus Willy Balk.
Wilma Valkestijn gooide 2 x 3
slag, 0 x 4 wijd en ze kreeg 7
honkslagen tegen. Haar veld
maakte slechts 1 fout.

straatvoetbal
8 Oude Halt Straatvoetbaltoernooi
e

Op zaterdag 30 juni wordt voor de 8e keer in successie op

het J.P. Heyeplantsoen het Oude Halt Straatvoetbaltoer-

nooi georganiseerd. Als het leuk vindt om mee te doen,
moet je je snel inschrijven bij snackbar AnyTyme de Oude
Halt.

Er wordt 3 tegen 3 gespeeld
en de organisatie deelt de
teams in, dus je weet niet
met wie je speelt, want winnen en verliezen doe je samen. Voor iedere voetballer
is er een prachtige herinnering en voor de finalisten een
beker! Je speelt minimaal 3
wedstrijden en wie als eerste
2x scoort die wint. Er wordt
maximaal 5 minuten 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.
Stichting Knokken voor Kay
Ieder jaar verbindt de organisatie het toernooi aan
een goed doel. Dit jaar is
dat de stichting Knokken
14

voor Kay. Kay heeft een zeldzame vorm van kinderkanker, neuroblastoom, en voor
zijn vervolgbehandeling in
het buitenland is veel geld
nodig. De stichting Knokken
voor Kay wil zoveel mogelijk
geld bijeen brengen om Kay,
en zijn lotgenootjes, financieel te kunnen ondersteunen. Neuroblastoom is een
zeldzame vorm van kinderkanker.
Kay Christiaans is geboren op
13 mei 2008. Samen met zijn
ouders en zijn grote broer
Sven, knokt hij heel hard voor
genezing van deze zeldzame
vorm van kinderkanker. Om
zijn overlevingskansen met
20% te vergroten komt hij
in aanmerking voor een vervolgbehandeling 'immuun-

therapie' in Duitsland. Na
deze behandeling zou het
lichaam zelf in staat moeten
zijn eventuele tumorcellen
te vernietigen. Met uw steun
doen zij er alles aan om te
knokken voor het leven van
Kay en andere kinderen die
neuroblastoom hebben.
Het inschrijfgeld voor het
Oude Halt Straatvoetb al
toernooi is € 3. Alles wat je
extra inzamelt gaat naar
het goede doel, dus vraag je
vader en moeder, je opa en
oma of je buurman en laat
je steunen! Er kunnen maximaal 24 kinderen meedoen
van iedere leeftijdsgroep, dus
wees er snel bij! Inschrijven
kan alleen bij AnyTyme De
Oude Halt.
Heb je nog vragen? Bel iemand van de organisatie: Jos
Baars 023-5730539, Dennis
Keuning 023-5713721, Marcel
Schoorl 023-5716527, René
Paap 023-5737037 of Johan
van Marle 023-5731929.

TCZ wint van Heerhugowaard
De eerste wedstrijd in de Eredivisie gemengd van de KNLTB
is voor Tennisclub Zandvoort voorspoedig verlopen. Zater-

dag werd op het gravel van de Glee Heerhugowaard pas in
de laatste partij van de dag verslagen. Routiniers Michel
Koning en Markus Hilpert wonnen hun dubbelspel van
Bart de Gier en Jake Mak.

op 5-4 de wedstrijd kunnen
beslissen met 2 matchpoints
op eigen service maar slaagde daar niet in: 6-0, 2-6 en
6-7 (5). Koning/Hilpert zorgen alsnog voor de overwinning tegen De Gier/Mak: 7-5
en 6-3.

Zondag

Lesly Kerkhove

De start van de wedstrijd
was voor TCZ fantastisch.
Lesly Kerkhove was met
twee keer 6-1 veel te sterk
voor Karen Nijssen. Alleen
Cindy Burger verslikte zich
in de eerste set maar zette
in de tweede en derde set
de boel weer recht: 3-6, 2-6
en 2-6. Ook de eerste heer,
Kevin Griekspoor had geen
medelijden met De Gier en
won gedecideerd met 6-0 en
6-4. Zijn tweelingbroer Scott

had het een stuk moeilijker
tegen een in de tweede set
ontketende Mak. De speler
van Heerhugowaard verloor
de eerste set met 6-3 maar
kwam sterk terug en won
de partij in de tiebreak van
de derde set: 6-3, 3-6 en
6-7 (4).
Het damesdubbel bracht de
gasten weer in de nabijheid
van TCZ. Het Zandvoortse
duo Kerkhove/Burger had

Zondag stond de uitwedstrijd tegen de kampioenskandidaat Helderse TC op
het programma. Deze ploeg
bestaat louter uit gekochte,
buitenlandse spelers en die
zijn nu eenmaal een stuk
sterker dan de ‘Nederlandse’
ploeg van TCZ. De thuisploeg
hoefde niet eens diep te
gaan om met 5-1 te winnen.
Alleen Lesley Kerkhove won
haar partij van de Slovaakse
Lenka Wienrovà met 4-6 en
3-6. Alle andere partijen gingen naar Den Helder.
Komend weekend speelt
Zandvoort op zaterdag uit
tegen ALTA en op zondag
thuis tegen Amstelpark.
Deze wedstrijd begint om
12.00 uur.

bridge

Bekerwedstrijden op hoog niveau

Tot slot van de diverse bridgecompetities worden, voor het

zomerseizoen begint, zowel voor de woensdag als de don-

derdag de wisselbekerwedstrijden gespeeld. Op de woens-

dagavond gaat het om de Huub Emmenbeker. Op de don-

derdag werd gestreden om de Koningsbeker en de animo
voor beide wedstrijden was groot.
Op de derde plaats om de
Huub Emmenbeker eindigden Margreet van Kuik/
Kees Blaas met 60%, terwijl Nellie Castien/Ab v.d.
Moolen met 68,89% een
fraaie tweede plaats wisten te veroveren. De absolute winnaars werden, niet
geheel verrassend, Tiny
Molenaar en Wim Brandse
met een score van maar
liefst 74,68%! Het C-lijn kampioenschap was voor Bamby
Bossink/Wil van Teeseling;
in de B-lijn vielen Margriet
Busscher/Mark Holtrop

deze eer te beurt, maar
het Clubkampioenschap
en de daarbij behorende
Truus Hagenbokaal was dit
jaar voor Margreet Paap/
Hans Hogendoorn. Ed van
Wanrooy/Ger t-Jan van
Amsterdam kunnen zich
met trots ex aequo de slemkampioenen van het seizoen
2011-2012 noemen.
Op de donderdag werd gestreden om de Koningsbeker.
Hier was de derde plek
voor Alien den Heijer/Ciska
Engelkes met 62,08%, Dik

Polak/ Wim Veldhuizen
werden fraai tweede met
66,35%. Margriet Busscher,
dit keer spelende met Rita
Fluitsma, mocht de wisselbeker in ontvangst nemen
door de goede uitslag van
67,19%. Alsof het niet opkon,
werd Hans Hogendoorn, samen met Ko Luijkx, ook op
de donderdag gekroond tot
clubkampioen. Beslist een
prestatie te noemen.
Frieda Koper/Els Nijsen behaalden het kampioenschap
in de D-lijn, het echtpaar
John Atkinson/Annelies van
Kooten in de C-lijn en Eef
Eijkelboom/Roos Piller overtuigend in de B-lijn. Kees
Blaas tenslotte kreeg de titel
van slemkampioen 2011-2012
toebedeeld. Mooie resultaten na een zeer geslaagd
winterseizoen.
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Corvettes heersen tijdens Pinksterraces

Het team van Davytec dat in de Dutch GT Championship
uitkomt, beleefde een prima weekend. Eerder werd de
overwinning die Henry Zumbrink tijdens de paasraces
kwijtraakte weer teruggegeven en tijdens de kwalificatie-

training bleek het team van engineer Davy Lemmens de
zaken goed op de rails te hebben staan. De beide Corvet-

tes mochten in alle drie de races van de beste startplaats
vertrekken.

De Corvettes reden het hele weekend vooraan | Foto: Chris Schotanus

In de eerste race op zaterdag was Corvette rijder
Mathijs Harkema de sterkste, ondanks een superstart van Duncan Huisman
met de Camaro. Huisman
hield de tweede plaats voor
Ferdinand Kool die met de
tweede Corvette de derde
plaats wist te bemachtigen.
Max Braams was tijdens de

voetbal

beginfase van de sprintrace
op pinkstermaandag de te
kloppen rijder. De youngster maakte een goede start
door vanaf de vijfde startrij in één ronde op te rukken naar de eerste plaats.
Uiteindelijk leek Zumbrink
de race te winnen, maar
door de knappe acties van de
jonge Braams had Zumbrink

in de ogen van de sportcommissarissen iets uitgehaald,
dat niet door de beugel kon.
Het kwam Zumbrink duur te
staan en kreeg na afloop een
tijdstraf van 10 seconden aan
zijn broek, waardoor Nick
Catsburg de eerste plaats
veroverde. In de hoofdrace
was het duo Harkema/
Vahstal die de race goed in
hun handen hielden. Tijdens
de laatste wissel kwamen
hun teamgenoten nog dichtbij, maar het tweetal hield de
leiding en haalden daarmee
een dubbel binnen.
Vooral de Dutch Formula
Ford Championshiprace van
zaterdagmiddag was een
spannende race om te zien.
Oudgediende Michel Florie
en Max van Splunteren
maakten er een mooie
race van. “Eigenlijk waren
er twee winnaars”, aldus
Florie na afloop, maar de
Amsterdammer was toch
de beste, die na afloop verklaarde dat hij al twaalf jaar
probeert te stoppen. “Het is
mijn heroïneverslaving”, aldus de routinier. De andere
races gingen naar Bart van
Os, hoewel in de laatste race
Florie en Van Splunteren an-

dermaal het podium wisten
te bereiken. Sven Snoeks had
geen best pinksterweekend.
In de laatste Formule Ford
race klapte hij in volle vaart
tegen de vangrail in het
Scheivlak, waarbij het leek
of er iets bij de wagen van
Snoeks afbrak.
Een zelfde ervaring was er
ook voor Stefan Beelen in de
Formido Swift Cup. De jonge
coureur draaide achterstevoren tegen de vangrail waarbij de wagen omhoog kwam
en vervolgens keihard op
de grond stuiterde. Net als
Snoeks moest ook Beelen
voor controle naar het ziekenhuis, maar volgens de
berichten viel het allemaal
wel mee. Jeffrey Rademaker
wist twee races te winnen
en David Verzeijlbergen won
één keer.
Bij de Radicals was het duo
Christian Kronegard/Daniel
Roos goed voor beide eerste
plaatsen. De rijders kwamen
uit de Euroserie en deden
met de dubbele winst goede
zaken. Wim van Genderen
en Bas Schouten waren de
beide winnaars voor het
Nederlandse kampioenschap.

Honkballers verliezen ook
van Olympia Haarlem
De honkballers van ZSC zijn er zondag niet in geslaagd om
Olympia Haarlem aan de zegekar te binden. Op een warm

Duintjesveld moesten de Zandvoorters met 12-17 toch wel

behoorlijk diep buigen. Veldfouten waren de hoofdzaak
van de nederlaag.

Pas bij de stand 0-7 was
Zandvoort in staat om een
punt te scoren, dat gebeurde in de 2e inning. Olympia
produceerde in de 3e inning
nog eens 5 punten maar in
de gelijkmakende slagbeurt
was het slaggeweld van
Zandvoort dermate dat er
maar liefst 7 Zandvoorters
over de thuisplaat kwamen.
In de laatste inning, de 5e,
sloegen beide ploegen nog
een keer toe en kon Olympia
nog eens 4 punten en
Zandvoort 3 punten aantekenen. “We zijn weer eens
te laat wakker geworden.
Als we zo van het begin af
aan hadden gespeeld, was
er waarschijnlijk niet veel
aan de hand geweest. Nog

Het is het vlaggenschip van SV Zandvoort niet gelukt om
een plaats in de tweede ronde van de play-offs voor een
plaats in de 1e klasse af te dwingen. Op een bloedheet Marken won de plaatselijk SV met 1-0. Het doelpunt werd al
in de eerste helft gemaakt maar wat Zandvoort ook probeerde, het bleef helaas daarbij.
dat was ook goed. Het enige
doelpunt van de wedstrijd
kwam voort uit een fout in
de Zandvoortse verdediging
waar De Vet niet op kon anticiperen.
Na de thee kreeg de wedstrijd een geheel ander
aanzien. Zandvoort viel aan
en deed dat maar liefst 45

minuten lang. Marken kon
niet of nauwelijks onder de
druk uitkomen maar wat
onze plaatsgenoten ook
probeerde, een doelpunt
kwam er niet. Het was op
een gegeven moment zo erg
dat 21 spelers in het doelgebied van de thuisclub stonden. Kansen voor Ivo Hoppe,
Maurice Moll, Nigel Berg
en een halve kans van Bas
Lemmens, werden stuk voor
stuk om zeep geholpen.
Jammer, maar Zandvoort
kan met opgeheven hoofd
op dit seizoen terugkijken.
Helaas koste het ‘foutje’ bij
ZOB 5 punten, anders was

Zandvoort zomaar 2e geworden, voor wat dat waard
is. Een goed seizoen dus
met een jonge ploeg die zo
goed als nooit twee keer
achter elkaar in dezelfde
samenstelling de strijd aanbond met de tegenstanders.
Complimenten voor spelers
maar zeer zeker ook voor de
begeleiding zijn zeker op zijn
plaats.
4 augustus staat er alweer
een oefenwedstrijd op het
programma: uit tegen de
selectie van Fc Lisse. Het is
dus alweer vroeg dag voor
de Zandvoortse selectievoetballers.

een minpuntje: achtervanger Djim Douma blesseerde
zich in de eerste inning dermate dat hij zich later in de
wedstrijd moest laten vervangen. Ook niet echt prettig voor ons”, aldus manager
Han van Soest.
Werpcijfers: Guus Berkhout
in 3 innings: 7x3 slag,
6x4 wijd en hij kreeg 11
honkslagen tegen. Dylan
Franke, laatste 2 innings:
1x3 slag, 2x4 wijd en hij
kreeg 6 honkslagen tegen.
Slagcijfers: Guus Berkhout
en Bram Molenaar ieder
3 uit 3 (1.000), Ernesto
Vonsee, Danny van Soest
en Dylan Franke ieder 2 uit
4 (.500)

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:
Op alfabetische volgorde:

SV Zandvoort kan niet van Marken winnen

Trainer Pieter Keur begon
deze wedstrijd met een
nogal verdedigende stelling en dat was maar goed
ook. Van de 45 minuten was
Marken 40 minuten op de
helft van Zandvoort bezig
en onze plaatsgenoten konden niet een kans creëren.
Opnieuw was keeper Boy
de Vet in een bloedvorm en

honkbal

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo

Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien

Bertram & Brood
Beter Mobiel

Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Bluys

Café Oomstee

Cense en van Lingen
Club Nautique

Dorsman Assurantiën

Kindercentrum Ducky Duck
Koene Cleaning Service
Kroon Mode

La Bonbonnière
Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Pluspunt

Pluspunt Boomhut
Sea Optiek

Toko Bintang

Transportbedrijf
Van der Veld
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem

Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Van der Valk & Swart
Healthclub Zandvoort
Installatiebedrijf
Ton Bakker

Notarissen
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Zandvoorts Museum
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaa
2042 PR Zandvoort
Telefoon 023 5 715 715
E-mail info@cvl.nu
www.cvl.nu
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

5

Raad v. State geeft
toestemming voor
extra geluidsdagen

Cultuur

Jongeren maken
kunstwerken van
hoog niveau

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Dans

Sport

23

Talentjes in de dop
tijdens jaarlijkse
dansuitvoering

Culinair Zandvoort is genieten op zijn Zandvoorts
Alweer voor het vierde jaar op rij werd Zandvoort afgelopen weekend culinair ‘gekeurd’. Het topevenement trekt vooral
heel veel Zandvoorters, waardoor het een weerzien van (oude) bekenden is. Voor de deelnemende horecabedrijven is het
een perfect moment om hun culinaire kunsten te presenteren aan de bezoekers.

Eenling peddelt
van Engeland
naar Zandvoort

Wandel4daagse
weer van start
Dinsdagavond was het meteen al erg druk bij het startpunt van de Wandel4daagse bij het clubhuis van de

Zandvoortsche Hockeyclub. Maar liefst 450 deelnemers

haalden hun definitieve startbewijs en routebeschrijving en gingen op pad. Ook 28 honden waren ingeschreven en verschenen met hun baasje aan de start.

Een lange rij bij het inschrijven
Ook met jas aan was het genieten van al het heerlijks

Ondanks de weervoorspel
lingen voor het weekend
was het Gasthuisplein weer
goed gevuld. Vrijdag en za
terdag liet de zon zich nog
zien, zondag niet meer en
was men al blij dat het ’s
middags droog werd na een
regenachtige ochtend. Maar

De Mannetjes

Wandel4daagse

‘Na zo’n culinair
weekend kan
een beetje wandelen
geen kwaad’

de weersomstandigheden
waren geenszins een belem
mering voor de bezoekers.
De deelnemers waren dan
ook stuk voor stuk zeer te
vreden over het verloop van
deze editie, de omzetten van
vorig jaar werden, gemiddeld
genomen, ook met gemak ge
ëvenaard.
Culinair gesproken was de
vierde editie op misschien
wel een hoger niveau dan

Slim met je
geld omgaan.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

vorig jaar. Er waren deze keer
meerdere nieuwkomers, wat
door iedereen als positief
werd ervaren. Ajuma, EVI,
Zuydt, Sjans, Neuf en Thalassa
waren stuk voor stuk aanwin
sten met hun eigen identiteit
op culinair gebied. Uiteraard
werden ook de deelnemers
die al vaker meededen goed
bezocht. De menu’s waren
dit jaar zelfs beter onderling
op elkaar afgestemd zodat er
niet teveel dezelfde gerech

ten werden aangeboden.
Waar vooral de jongere kinde
ren op de pizza’s van Andrea
en de pannenkoeken van
Sheila afkwamen, genoten
de volwassenen van de grote
diversiteit aan voorgerechten,
hoofdgerechten en nagerech
ten. Een overheerlijke koffie,
met of zonder, van café Koper
als afsluiting. En, als het nog
paste, natuurlijk met een cho
coladebonbon van Willemsen.
Opnieuw is het bewijs gele
verd dat Culinair Zandvoort
van blijvende aard is. Op dus
naar het eerste lustrum, dat
naar verwachting eind juni
2013 zal worden gehouden.
Tot die tijd is een ieder uiter
aard van harte welkom in de
Zandvoortse horecabedrij
ven, die hebben laten zien
dat zij heel veel kwaliteit in
huis hebben!

Ruim een kwart van alle deel
nemers, 120 om precies te zijn,
had zich tevens ingeschreven
voor de triatlon en zullen dus
binnenkort ook deelnemen

aan de Fiets4daagse en de
Zwem4daagse.

vervolg op pagina 3

Wit knipbrood

Bakker Keur keurt de prijs:
“In mijn tijd kostte dat ƒ2,20...

...dat is nu € 0,99!”
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u een wit
knipbrood voor de prijs van Keur (99 ct).
Max. 1 bon per klant, geldig t/m zondag 10 juni 2012.

Welke omgevingsvergunningen
zijn er deze week aangevraagd?
Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort
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familiebericht

Spotlights

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan

Bedroefd zijn wij door het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Paulina Johanna van de Staak – Toben

Mia

Amsterdam,
1 mei 1925

Bentveld,
30 mei 2012

Lieve Patrick en Mandy bedankt voor jullie
gastvrijheid en de eer dat ik mag helpen
in het mooiste bedrijf van Zandvoort:
De Zeemeermin.
Dus lieve klanten
kom mij maar even
gedag zeggen bij
Mandy en Patrick!
Dikke kus Iris!

5 juni Muis 40!
Gefeliciteerd
en kus,
Marc, Mickey,
Emmelyn en Wil

Nico van de Staak
Paul en Nel
Guus en Amanda
Simone, Sjef
Monique †
Nicky, Marsja
Karin en Jurriaan
Tom, Sanne

Iemand eens in de Spotlights zetten?

Correspondentieadres:
Cort van der Lindenstraat 2 F 5
2042 CA Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op woensdag 6 juni 2012 te Bussum.
Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers
van Zorgcentra Huis in de Duinen en A.G. Bodaan
voor de liefdevolle verzorging.

waterstanden

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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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

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.
Erika

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

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Houdt van oranje!

Kom voetbal kijken in ons gezellige
beachhouse dan gaan we er samen met
u weer een gezellig feestje van maken.

Wint Nederland dan…..
een rondje van het huis!

Zaterdag 9 Juni:

Vanaf 17.00 uur een
EK barbeque € 15.50 pp
Kinderen € 7,50
Graag vooraf even reserveren
023-5713200
www.beachclubtien.nl

juni ✿ jun
✿
i
n
u
j
i ✿
✿
8 Slot Wandel4daagse - Laatste wandeldag.
Start Kerkplein, 18.00 uur

6 Poppentheater Rekreade - Zandvoorts Museum,
aanvang 13.30 uur

8 Antilliaans/Surinaams feest - Heerlijke gerechten
en live muziek. In en rond Sheila’s Broodjes,
16.00 tot 22.00 uur

Extra geluidsdagen voor circuit definitief
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

heeft het beroep, dat door vijf partijen was ingediend tegen de vergunningverlening door het college van Gedepu-

teerde Staten van de Provincie Noord-Holland voor uitbreiding van het aantal zogeheten ‘geluidsdagen’ van Circuit

Park Zandvoort van vijf naar twaalf, ongegrond verklaard.
Dat betekent dat de oorspronkelijk verleende vergunning

van kracht blijft, en Ciruit Park Zandvoort zoals gepland
per jaar kan beschikken over twaalf ‘geluidsdagen’.

9 Muziekpaviljoen - Concordia, aanvang 13.30 uur
9 EK Voetbal 2012 - Nederland-Denemarken
18.00 uur, live in diverse horeca

10 Muziekpaviljoen - Cantando Mariachi,
aanvang 13.30 uur

13 EK Voetbal 2012 - Nederland-Duitsland.
20.45 uur, live in diverse horeca

15 Vismaaltijd - Gasthuisplein, aanvang 18.00 uur
15 Zing in Zandvoort - Meezingspektakel.
Kerkplein, aanvang 20.00 uur

16 Open dag - Zandvoortsche Bomschuit Bouwclub.
Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

17 Kunst en boekenmarkt - Raadhuisplein,
11.00-17.00 uur

17 EK Voetbal 2012 - Portugal-Nederland.
20.45 uur, live in diverse horeca

vervolg - pagina 1 - Wandel4daagse

Meer ruimte voor aansprekende raceklassen | Foto: Chris Schotanus

"Dit is bijzonder positief
nieuws voor ons”, verklaarde
circuit-directeur Erik Weijers,
"nu is tot op het hoogste ju
ridische niveau dat ons land
kent de rechtmatigheid van de
aan ons verleende vergunning
vastgesteld.” Dat betekent dat
Circuit Park Zandvoort vanaf

nu kan werken met twaalf ‘ge
luidsdagen’. Hiermee kunnen
grote internationale raceklas
sen naar Zandvoort worden
gehaald, die graag op het dui
nencircuit willen rijden, maar
dat vanwege het beperkte
aantal dagen tot nu toe niet
konden. “We kunnen nu met

Vanavond, donderdag 7 juni, kunt u via een excursie kennis-

maken met het Kostverlorenpark. Dit park van ongeveer 15
een rijke historie. Het is ontstaan aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog en eind jaren dertig aantrekkelijker gemaakt

met een theehuis en dierenattracties. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert nu een excursie in dit unieke gebied.

Dinsdag werd onder goede weersomstandigheden gestart

Ook woensdag en donder

dag zijn er prima routes
uitgezet die hopelijk met
mooi en vooral droog weer
te wandelen waren. Net als
donderdag gaan de wan
delaars op vrijdag van start
vanaf het Kerkplein voor de
laatste wandelroute waarna
ze met veel feestgetrommel
weer worden ingehaald. Dan
is het afhalen van de beken
de medailles natuurlijk weer
het allerbelangrijkste.

vol vertrouwen werken aan
de planning van toekomstige … zal ik de Wereldomroep gaan
internationale evenementen”, missen. Jaren lang luisterden
aldus Weijers.
we op vakantie met een we
reldontvangertje naar deze
Bij de ‘geluidsdagen’ gaat het omroep. In het begin is het
om dagen waarop sprake is geduldig aftasten voordat je
van Uitzonderlijke Bedrijfs- de frequentie hebt gevonden.
Omstandigheden, de zogehe Het is een soort ochtendritueel
ten ‘UBO-dagen’. In de dage want voor het ontbijt werd de
lijkse praktijk houdt dit in dat ontvanger aangezet. Eerst de
er op deze dagen raceklassen nieuwsberichten en de actua
kunnen rijden waarvan de liteiten.Vooral het weerbericht
auto’s meer geluid maken van Nederland en de rest van
dan de auto’s in de klassen Europa waren favoriet. Want
die normaliter op Circuit Park waar schijnt de meeste zon?!
Zandvoort rijden. Doorgaans
gaat het bij deze auto’s met Tegenwoordig zijn laptops,
meer geluid om internationale tablets en smartphones dé at
autosportklassen als bijvoor tributen die je op de hoogte
beeld de DTM, de Formule 3 of houden van het laatste wereld
GT’s. Ook sommige historische nieuws. En je bent echt uit en
raceauto’s vallen hieronder. oud als je niet mee gaat met je
De Wet geluidhinder biedt tijd. Gelukkig behoor ik tot de
de mogelijkheid om aan een groep oud en eigenwijs. Tijdens
internationaal circuit per jaar mijn vakantie wil ik vooral rust.
twaalf van deze ‘UBO-dagen’ Ver weg van de bewoonde we
toe te staan, waarbij dit aantal reld met alleen een simpel
dagen dus ook aan Circuit Park mobieltje die tot een bepaald
Zandvoort werd toegekend. bedrag is opgewaardeerd.
Bron: Circuit Park Zandvoort
Meer heb ik niet nodig. Ik kan
me vakanties herinneren zon
der mobieltje. Staan hannesen
met een telefoonkaart om con
tact te krijgen. Ooit heeft het
pel gedrukt op het omrin thuisfront op ‘t punt gestaan
gende duinlandschap. Door ons via de ANWB alarmcen
menselijke invloed ontstond trale op te roepen. Mijn vader
een ‘Zeedorpenlandschap’ was ernstig ziek en wij hadden
met een speciale flora. Van door omstandigheden een an
oudsher kapte men de strui dere bestemming genomen.
ken, spitte zoden en plaggen Men wist dat we altijd naar
uit voor bemestingsdoel onze wereldontvanger luister
einden en sneden helm om den. Ook weet ik nog hoe we
touw te maken. Schapen en in Frankrijk het nieuws over
geiten, soms een koe, wer de terroristische aanslagen in
den er ook gehouden. De 2001 vernamen. De Franse TV
mest werd gebruikt voor stond aan en eerst dachten wij
de akkers en de tuinen, die dat er een horror film werd uit
werden aangelegd in de gezonden. Ons mobieltje had
duinvalleien, toen nog veel geen bereik en alleen via de
natter waren dan nu. Al deze wereldontvanger kwamen we
handelingen hadden invloed achter het vreselijke nieuws.
op en samenstelling van de Na 65 jaar gaat de Wereldom
duinen waardoor nieuwe roep met pensioen. En er wordt
plantensoorten ontstonden een punt gezet achter de Ne
zoals oorsilene, kegelsilene, derlandstalige uitzending. In
nachtsilene en wondklaver. plaats van de wereldontvan
ger is er een plekje vrij voor een
De excursie, vanaf de in extra boek want een E reader
gang aan de Quarles van meenemen is ook zo iets.
Uffordlaan, begint om 19.00 De enige nieuwsgaring
uur en duurt circa 1,5 uur. De zal dus toch de gekochte
entree is gratis en u hoeft krant worden. Leve de
vooruitgang!
zich niet aan te melden.

Excursie Kostverlorenpark
hectare, gelegen in de duinen ten oosten van Zandvoort, kent

Een route van 5 of 10 kilome
ter was de keus. De meeste
honden vonden de vijf kilo
meters wel genoeg en blaf
ten onderweg vrolijk naar
hun soortgenoten. Gelukkig
was de start van de vierdaag
se met een heerlijk zonnetje
en toch ook een prettige
temperatuur om een stuk te
wandelen.

column
Volgens mij…

De bunkers worden tegenwoordig verhuurd als vakantiewoning

In 1942 bouwden de Duitsers
de Atlantikwall. Er kwamen
gebouwen om de man
schappen onder te brengen
en er ontstond een complex
met 35 bunkers en gebou
wen waarin een compagnie
van ongeveer 150 soldaten
plus de nodige ondersteu
ning werd gehuisvest. Na de

oorlog zijn deze bunkers ver
bouwd tot zomerhuisjes die
tot op de dag van vandaag
worden verhuurd.

Invloed van de mens

Meer dan de meeste Zand
voorters beseffen, hebben de
inwoners van Zandvoort de
afgelopen eeuwen hun stem

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Vaderdagcadeau?

Vaderdagcadeau?

Vaderdagcadeau?

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

burgerlijke stand
26 mei - 1 juni 2012
Geboren:

Elyn Roelie, dochter van: Kroeze Kyra
Elin Willemijn, dochter van: Meijer, Sabastiaan Johan en:
Visser, Laurentia Renate

Gehuwd:

Pjevcevic, Dragan en Janjusevic, Vera
Paap, Franciscus en Scholts, Mieke

Uitgave van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!
Maar voordat ik aan de slag ga, bepaal ik samen met u
wat we met uw haar gaan doen. Hoe kunnen we uw
sterke fysieke aspecten het beste naar voren laten
komen. Een coupe moet bij u als persoon gezocht worden,
dat maakt een kapsel individueel en persoonlijk.

Dames knippen/stylen
Heren knippen/ stylen
Kinderen t/m 12 jaar
Model föhnen
Verven/spoeling/highlights

15,15,10, v.a 5,in overleg

06-19276204

Schotvanger, Robert Arie, 72 jaar
Van Rooijen, Willem Pieter, 70 jaar

Geldt voor alle
heren- en damesslips
a.s. zondag

Uw sloggi dealer

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. B. Stobbelaar uit Driehuis
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
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nu € 29,50

Voor overige cadeaus zie:
www.oudzandvoort.nl

Voor een afspraak kunt u bellen naar

Overleden:

kerkdiensten -

Zandvoort op linnen

Tuincentrum

Groot assortiment zomerplanten
Hangpotten
Kruiden
Potgrond
Balkonbakken en
Bestrijdingsmiddelen

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Uitgave van het Genootschap Oud Zandvoort
Verkrijgbaar bij Bruna Balkenende, Grote Krocht 18

Bij tennispark Zandvoort
TENNISLES VOOR BEGINNERS 18+
Zonder lidmaatschap 5 x 1 uur les
op vrijdagavond.

Lesdata: 22-29 juni en 6-13-27 juli
Beslis daarna of je doorgaat en lid wordt.
Prijs € 60,- p.p. in groepje van 4 pers.
Info en opgeven Nicole tel. 06-18344111

nicole97@xs4all.nl

politieberichten
Brommerdieven aangehouden

Na het stelen van een bromfiets zijn twee jongens van 15 en
16 jaar uit Haarlem en Bloemendaal aangehouden. De eige
naar van de brommer, een Zandvoorter, zag de jongens tegen
01.00 uur wegrijden vanaf de Schoolstraat in Zandvoort. Kort
daarna konden zij worden aangehouden aan de Boulevard
Barnaart.

Veel hardrijders op Zeeweg

Tijdens een snelheidscontrole op de Zeeweg zijn tussen 18.30
en 22.00 uur 581 automobilisten op snelheid gecontroleerd.
Op het 50-kilometergedeelte reden maar liefst 356 passanten
(61%) te hard. Twee automobilisten, een 44-jarige Zandvoorter
en een 46-jarige man uit Vleuten, raakten hierbij direct hun
rijbewijs kwijt omdat zij meer dan 60 km/uur te hard hadden
gereden. De Zandvoorter bleek daarnaast ook onder invloed
van alcohol te verkeren en werd daarom aangehouden. Tegen
beide automobilisten is proces-verbaal opgemaakt. Tevens
zijn zij hun rijbewijs voorlopig kwijt.

Auto volledig uitgebrand

Vorige week is in de nacht van woensdag op donderdag op de
Zeeweg een auto volledig uitgebrand. De politie is na een mel
ding gaan kijken maar kan niet bevestigen of er sprake is van
brandstichting. Mochten er getuigen zijn die informatie heb
ben over deze autobrand, dan kunnen zij contact opnemen
met de politie van het team Kennemer kust via 0900-8844.

Aanhouding na mishandeling

Tijdens een vechtpartij tussen twee mannen op De Schelp,
is een 69-jarige man uit Aerdenhout gewond geraakt. Het
slachtoffer is met letsel in zijn gezicht en een bloedende
hoofdwond naar een ziekenhuis vervoerd voor behandeling
van zijn verwondingen. De man die hem mishandeld zou
hebben, een 36-jarige Zandvoorter, is aangehouden en inge
sloten voor verhoor. De politie onderzoekt de aanleiding tot
de vechtpartij. Getuigen kunnen contact opnemen
met de politie in Zandvoort via 0900-8844.
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Met oog en oor
de badplaats door

Kunstwedstrijd voor cliënten
en medewerkers van RIBW K/AM
Cliënten en medewerkers van de Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen afde-

ling Kennemerland/Amstelland en Meerlanden (hierna RIBW) hebben tussen 18 mei en

3 juni hun kunst in The Flying Gallery tentoongesteld. Aan deze expositie in het voormalige zwembad van het Palace Hotel was ook een wedstrijd verbonden.

De 1e prijswinnaars Alyssa, Bianca en Linda, met begeleiders Chantal en José

Een jaar geleden begon een
jonge en creatieve, zelfstan
dig wonende cliënt van RIBW
als enthousiaste vrijwilliger
bij The Flying Gallery. Als te
genprestatie en dank voor de
enorme toewijding van hem
heeft The Flying Gallery aan
geboden een expositie voor
het RIBW te organiseren. Aan
de expositie deden individu
ele kunstenaars mee, evenals
cliënten van RIBW maar ook
teams bestaande uit meer
dere cliënten en/of cliënten
en begeleiders.
Het ging om kunst in allerlei
vormen: schilderijen, objec
ten, mozaïek, poëzie, foto’s,
enz. De opzet was om op
deze manier mensen met
elkaar in beweging te laten
komen, iets moois te creëren,
elkaar te inspireren, maar
vooral ook om veel plezier te
hebben. En dat is zeker ge

lukt. Maar liefst 55 mensen
uit 18 verschillende woonvor
men en 9 teams hadden zich
ingeschreven! De expositie
ruimte stond dan ook hele
maal vol met kunstwerken.
Bo Athmer, trajectcoach bij
De Werkwinkel van RIBW én
organisator van de expositie:
“Om het extra spannend te
maken hadden we er een
wedstrijd aan verbonden.
Na de feestelijke opening
kon iedere bezoeker van de
expositie stemmen op zijn
of haar favoriete kunstwerk.
De bezoekers vormden dus
de publieksjury. Er was ook
een vakjury, met onder an
dere wethouder Gert Toonen
en twee leden van de lokale
kunstenaarsvereniging BKZ.
Verschillende bedrijven
hadden leuke prijzen be
schikbaar gesteld. Ook de
gemeente Zandvoort heeft

ZANDVOORT SCHOON!?
en de vrolijke viervoeters…

enthousiast gereageerd op
ons sponsorverzoek en deed
een donatie van € 600. Daar
waren we heel blij mee.”
Afgelopen week werden de
prijswinnaars bekend ge
maakt en tijdens een fees
telijke middag in de exposi
tieruimte werden de prijzen
uitgereikt. Uiteindelijk waren
het Alyssa, Bianca en Linda,
onder begeleiding van José
en Chantal, die tot win
naars werden uitgeroepen.
Hun zeer kleurrijke schilderij
viel duidelijk het meeste op.
Tweede, maar wel met een
eerste prijs in de categorie
individueel, werd Willem met
een heel mooi stadsgezicht.
De derde plaats, met een
eerste prijs van de vakjury,
ging naar de begeleiders van
het RIBW uit Zandvoort. Een
mooi initiatief dat veel en
mooi werk heeft opgebracht.
Gemeente Zandvoort

Honden horen bij het straatbeeld; hondenpoep niet . Hondenbaasjes hebben een
opruimplicht. Op die manier zorgt iedereen ervoor dat Zandvoort schoon blijft. Op
sommige plaatsen lijken hondenbaasjes te denken dat deze opruimplicht niet geldt.
Bijvoorbeeld op bouwplekken of terreinen die tijdelijk zijn omsloten door hekken. Ook
voor deze terreinen geldt dat u hondenpoep niet zomaar kan achterlaten. Mocht u
tijdens het uitlaten van de hond geen zakje bij u hebben, haal dan een zakje uit een
van de speciale automaten. De meeste mensen ruimen gewoon hun hondenpoep op,
dus waarom zou u het niet doen?
Zo houden we met z’n allen ZANDVOORT SCHOON!?

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

Sponsordictee
Mariaschool

Een actie waaraan alle leer
lingen van de Mariaschool
deelnamen heeft heel
veel geld voor de stichting
Knokken voor Kay opgele
verd. Alle groepen hebben
onder leiding van directeur
Carla Went een sponsor
dictee gemaakt waarbij zij
zich lieten sponsoren door
familieleden en kennissen.
Het leverde het prachtige
bedrag van € 4.415,16 op!
Een werkelijk schitterend re
sultaat. Natuurlijk was Kay
met zijn moeder aanwezig.
Terwijl klas voor klas het dic
tee in de aula van de school
maakte, was Kay volop met
de kinderen van de school
buiten aan het ravotten.

in een speciale, feestelijke
mis die begeleid zal worden
door een aantal koren.
Na de mis, die om 10.30
uur begint, is er een af
scheidsreceptie.

Oud-CvdK
overleden

Afgelopen zondag is drs. Roel
de Wit overleden. Dit heeft
de provincie Noord-Holland
maandag bekendgemaakt.
De Wit was van 1976 tot
1992 Commissaris van de
Koningin in onze provincie
en is in zijn woonplaats
Haarlem overleden. “Roel
de Wit heeft als bestuurder
een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ruimtelijke
ordening van de provincie
in de periode van de zo
genaamde ‘overloop’ van
Amsterdammers naar
onder meer Purmerend,
Hoorn en Hoofddorp.
Hij heeft zich als bioloog
met grote betrokkenheid
ingezet voor de bescher
ming van de natuur in de
Afscheid pastor
snel veranderende provin
cie”, aldus Johan Remkes, de
Dick Duijves
Aan het begin van het jaar huidige Commissaris van de
heeft pastor Dick Duijves Koningin in Noord-Holland.
gemeld dat hij met eme
ritaat gaat. Duijves is nu L&H Culinair
70 jaar en gaat met pensi
oen. De Agathaparochie in
Zandvoort en de Antonius
& Pa u l u s p a ro c h i e i n
Aerdenhout, die hij beide
jaren heeft geleid, hebben
een feestelijk afscheid voor
hem georganiseerd. Het
begint op vrijdag 8 juni, als Zondagmiddag was Laurel
in de Agathakerk om 20.30 & Hardy weer voor even res
uur hem een gevarieerde taurant. Allerhande zeeban
muziekavond door de beide ket maar ook vleessoorten
parochiebesturen wordt werden op de voor Laurel &
aangeboden. Enkele door Hardy bekende manier be
hemzelf uitgekozen klassiek reid. De betaling verliep via
geschoolde musici verzor ‘Ollie’s’, met een knipoog
gen een licht klassiek optre naar de Scharrekoppen van
den. Naast een aantal ge Culinair Zandvoort.
nodigden bent u van harte
welkom om van deze avond Loterij levert
getuigen te zijn. Zondag 10 veel geld op
juni staat Duijves centraal De loterij die onlangs in

café de Scharrel werd ge
organiseerd en waarvan de
opbrengst naar het Ronald
McDonald Kinderfonds gaat,
heeft maar liefst € 1.335 op
gebracht. De loterij is on
derdeel van de sponsoring
die plaatsgenoot Joke Broer
heeft georganiseerd in het
kader van een fietstocht van
Groningen naar Maastricht.
Veel Zandvoortse onderne
mers hadden mooie prij
zen ter beschikking gesteld
waardoor de loten gretig
aftrek vonden. Joke en haar
team hebben nu het prach
tige bedrag van € 7.477 bin
nengehaald voor dit zeer
sympathieke goede doel.

Burgemeester legt uit

Vorige week heeft burge
meester Niek Meijer voor
de camera’s in de studio van
RTV-NH uitgelegd waarom
de zeven arrestanten die tij
dens een actie van de politie
werden opgepakt, een
gebiedsverbod hebben
gekregen. Meijer knokt
al vanaf het begin dat
hij Zandvoorts eer
ste burger werd, met
name in het begin van
het seizoen, tegen al
lochtone Nederlanders die
de boel in Zandvoort komen
verstieren. Ook in het verle
den zijn, in samenspraak
met het OM en de burge
meester van Amsterdam
waar de meesten vandaan
komen, al dit soort verbo
den opgelegd. Het lijkt ie
der jaar opnieuw te werken
want zo goed als de hele zo
mer is er daarna weinig of
geen overlast van dit soort
lastpakken.
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Brood bakken is vooral geduld hebben

Brood bakken is volgens Maarten Keur, warme bakker in ruste, puur en alleen maar geduld hebben. Hij maakte in zijn werkzame leven zo’n 400 broden per dag, in het weekend
vaak zelfs 500. Ook het ‘kleinbrood’ (bolletjes, tijgerbollen, puntjes en dat soort kleine

broodjes) kwam uit zijn ovens. De Zandvoorters die bij hem in zijn winkel aan de Diaconiehuisstraat later op het Raadhuisplein brood kochten, weten nog goed dat vooral zijn
‘knipbrood’ niet te versmaden was.

Maarten Keur aan het werk in zijn bakkerij aan het Raadhuisplein

Keur geniet al een hele tijd
van zijn pensioen maar wil
nog steeds graag bakker Van
Vessem/Le Patichou, die in het
winkelpand gevestigd is waar
hij zijn laatste jaren als warme
bakker heeft doorgebracht,
bijstaan als het om het oude
ambacht van brood- en ban

ketbakken gaat. Van Vessem/
Le Patichou wil de komende
weken receptuur van Keur ge
bruiken om de Zandvoorters
weer aan het ambachtelijk
brood en gebak te krijgen.
Als eerste meldde de aimabe
le warme bakker dat er vooral

goede bloem en goede gist
gebruikt moet worden. “Een
brood heeft ongeveer vier uur
nodig om te rijzen. Geef het
dan ook die tijd. Het wordt er
alleen maar beter van. Ook
heeft brood vet nodig. Mijn
vader was een van de eersten
die reuzel gebruikte om brood

professionele begeleiding bij het huiswerk te krijgen. Als

u teksten hoort als: “Ondanks het harde studeren vallen
mijn cijfers tegen”, “Thuis is het te onrustig om goed te

leren”, “Je weet dat het moet maar je motivatie is ver te

zoeken” of “Ik heb zoveel vakken dat ik door de bomen

het bos niet meer zie”, dan kan huiswerkbegeleiding een
goede oplossing zijn.

De vraag naar huiswerkbegeleiding groeit | Foto: PR

Kindercentrum Ducky Duck
is geen onbekende in Zand
voort. Al bijna 20 jaar verzor
gen Herman van der Zwet
en zijn medewerkers ver
schillende soorten opvang
van de allerkleinsten tot
leerlingen van groep 7 en 8

van het basisonderwijs. Nu
slaat Kindercentrum Ducky
Duck/Duck Club haar vleu
gels uit naar leerlingen van
het voortgezet onderwijs.
Ducky Duck heeft name
lijk, in samenwerking met

Rutger Goedèl, een professi
onele huiswerkbegeleiding
opgezet. Goedèl is bedrijfs
econoom en fiscaal jurist en
heeft jarenlange ervaring in
het bedrijfsleven. Eerst als
belastingadviseur bij een
grote accountantsfirma en
later als zelfstandig bedrijfs
adviseur. 15 jaar lang heeft
hij vele managers en onder
nemers bijgestaan met ad
viezen en ondersteunende
activiteiten om hun bedrijfs
voering te verbeteren. Sinds
begin van 2012 wendt hij zijn
ervaring en talent aan om
leerlingen te helpen bij hun
schoolcarrière.
Ducky Duck en Goedèl zien in
toenemende mate de vraag
naar hoogwaardige bege
leiding op het gebied van
huiswerk en studie coaching.
Door de druk van goede stu
dieresultaten en de beperkte
vrije tijd kunnen leerlingen
misschien wel een steuntje in
de rug gebruiken. En dat bie
den zij! www.huiswerkbege

Renew Clinic

langer vers te houden. Dat
wordt nu niet meer gebruikt,
tegenwoordig is er broodvet
waardoor het brood de vol
gende dag niet droog is ge
worden en niet weggegooid
hoeft te worden”, doceert hij
vanuit zijn luie stoel.
Vanaf nu zullen bij Van
Vessem/Le Patichou vier
weken lang diverse soorten
brood en gebak de revue pas
seren die allemaal volgens
het recept van Maarten Keur
gemaakt zijn en die verkocht
gaan worden voor de prijs
van toen. Deze eerste week
is dat het ouderwets lekkere
knipbrood van Maarten Keur.
Later zullen zijn onvolprezen
moorkoppen en tompouces
volgen, maar ook het casi
nobrood dat bijna niet meer
gemaakt wordt en de bakkers
van Van Vessem/Le Patichou
zullen zich storten op de ver
vaardiging van echt blader
deeg. Weer even genieten dus
van ouderwets lekker brood
en gebak!

Huiswerkbegeleiding in Zandvoort
Sinds kort bestaat er in Zandvoort de mogelijkheid om
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leidingzandvoort.nl is nauw
gelieerd aan Kindercentrum
Ducky Duck en maakt ge
bruik van de faciliteiten
maar opereert inhoudelijk
organisatorisch volledig zelf
standig. Om te garanderen
dat de leerlingen voldoende
ondersteuning krijgen heeft
elke begeleider maximaal 7
leerlingen onder zijn hoede.
De begeleiders zijn univer
sitaire studenten of peda
gogische medewerkers met
kennis van de stof en staan
qua leeftijd en beleving dicht
bij de leerling. Voordat ze van
start gaan met uw kind, heb
ben ze eerst een vrijblijvend
informatiegesprek met u en
uw kind.
De inschrijving voor het
schooljaar 2012/2013 is re
cent gestart. In onderling
overleg worden er 1 tot 5
sessies per week tegen aan
trekkelijke tarieven gepland.
www.huiswerkbegeleiding
zandvoort.nl of bel 0235730042

door Erna Meijer

Op 18 juni aanstaande opent cosmetisch arts Els Vogelpoel
(35) haar medisch cosmetische kliniek, genaamd Renew
Clinic, in eerste instantie in Sissy’s Salon aan de Hogeweg
27. De kliniek is er op gericht uw natuurlijke schoonheid te
accentueren, zodat u er stralender en jonger zult gaan uitzien en wat belangrijk is, zonder uw identiteit te verliezen.
Drs. Els Vogelpoel, die sinds
vorig jaar met veel plezier
in ons dorp woont met haar
Zandvoortse partner, heeft
de afgelopen jaren een schat
aan medische ervaring op
gedaan. In 2007 behaalde zij
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam haar artsenbul,
waarna zij haar ‘handvaar
digheid’ verder bekwaamde
bij verschillende disciplines
als (orthopedische) chirurgie
en radiologie in een tweetal
ziekenhuizen in de omgeving.
“Ik heb jarenlang met veel
plezier in de ziekenhuizen
gewerkt maar miste echter
het directe patiëntencontact.
Ik wilde graag een eigen be
drijf starten waarbij ik men
sen positief kan helpen en blij
maken. Belangrijk is dat goed
gekeken wordt wat iemand
nodig heeft, maar toch zich
zelf blijft en geen schrikbeeld
voor de omgeving wordt”, ver
telt zij enthousiast. Daarbij
geldt eveneens dat de behan
delingen minder ingrijpend
zijn dan plastische chirurgie.
Een van de behandelingen is
Radiesse, een niet-permanen
te filler op basis van kristal
len, te gebruiken voor gelaat
(“een vloeibare facelift”) en
handen (“een heel mooi ef
fect”), die gemiddeld twaalf
maanden zichtbaar blijft. De
te gebruiken hoeveelheid
wordt vooraf met u bespro
ken. Dat geldt ook voor de
Stylage behandeling, even
eens een niet-permanente

filler, voor oppervlakkige rim
pels en lippen. Bijzonder is de
Plaatjes Rijk Plasmatherapie
(PRP). Hierbij wordt in de huid
lichaamseigen plasma met
bloedplaatjes geïnjecteerd
en hun groeifactoren zorgen
voor stimulatie van de aan
maak van collageenvezels
type 1 (verantwoordelijk voor
het behoud van de natuurlijke
elasticiteit van de huid).
Eveneens kunt u bij Renew
Clinic terecht voor botox be
handelingen. “Het zorgt voor
ontspanning in de spiertjes
die de (frons)rimpels veroor
zaken en het effect is gemid
deld 3 tot 6 maanden zicht
baar. Het kan ook zeer goed
helpen tegen migraine, wat
een belangrijke verlichting
geeft. Het voordeel van bo
tox is tevens, evenals bij nietpermanente fillers, dat je
beslist niet je hele leven aan
behandeling vast zit”, ver
telt Els. Door haar medische
achtergrond is zij gerechtigd
bij sommige behandelingen
verdoving toe te passen en ui
teraard werkt zij uitsluitend
met steriele producten. Voor
de nazorg/ nabehandeling
neemt zij alle tijd en na circa
twee weken volgt, zonodig, de
controle.
Op haar zelf gebouwde web
site www.renewclinic.nl vindt
u een duidelijk overzicht van
alle behandelingen en de
daarbij behorende prijzen. Tel.
06-28422733 (tussen 09.00
uur en 18.00 uur).
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De creatieve makelaars van Oranje!!
T
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• Fraaie, moderne villa met
een royale maatvoering;
• Zonnige tuin op het zuiden,
woonopp. ca. 205 m2,
perceel 479 m2.

• Karakteristiek, halfvrijstaand
woonhuis met oprit en voortuin;
• Loopafstand van strand en
centrum, woonopp. ca. 110 m2,
perceel 122 m2.

DR

ERKESTRA

• Zeer ruime halfvrijstaande
woning met oprit en garage;
• Loopafstand van centrum en
duinen, woonopp. ca. 135 m2,
perceel 256 m2.

,=
: € 399.000

=
rijs
: € 275.000,

M
R

20

1

• Ideale gezinswoning met een
ca. 20 meter diepe tuin;
• Vrijstaande garage en oprit,
woonopp. ca. 105 m2,
perceel 372 m2.
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• Uitgebouwd appartement,
begane grond met een royaal
zonnig terras (70 m2!);
• Vraagprijs incl. parkeerplaats,
woonopp. ca. 91 m2.

54

• Halfvrijstaande woning met oprit
en garage nabij de zuid duinen!
• Dakopbouw op de 2e etage,
woonopp. ca 140 m2,
Perceel 333 m2.

.k.
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• Halfvrijstaande woning met
speelse erker en oprit;
• Erfpachtcanon € 3.780,= per jaar,
woonopp. ca. 130 m2;
perceel 183 m2.
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Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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• Super gelegen in het groene hart!
Diepe achtertuin van ca. 25 m diep
en een oprit.
• Woonopp. ca. 105 m2, perceel 305 m2!
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• Karaktervolle familiewoning of
geschikt voor dubbele bewoning;
• Zeer goede staat, woonopp.
ca. 110 m2, perceel ca. 85 m2.
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• Royale maisonnette verdeeld over
drie woonlagen en privé parking;
• Lage servicekosten € 103,= p/m,
woonopp. maar liefst ca. 135 m2!
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• Midden in het centrum
gelegen, doch in de luwte;
• Zo te betrekken, servicekosten
€ 80,= p/m, woonopp. ca. 75 m2;
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Burgemeester op bezoek bij 101-jarige
Mevrouw A. Heijnen-List vierde 31 mei jongstleden haar
101ste verjaardag met een officieel bezoek van burgemeester Niek Meijer. "Ik ben dankbaar dat ik gezond ben, en dat
alles in mijn lichaam nog zo goed werkt, dat ik helemaal
geen medicijnen hoef te nemen", vertelde mevrouw Heijnen hem enthousiast. Ze is de laatste overlevende uit een
gezin van 14 kinderen waar ze op een na de jongste was.

Zandvoortse verenigings
leven, vooral in de Zang- en
Operettevereniging, bezig
was nog heel goed. En on
danks haar drukke leven toen,
was zij altijd bereid om voor
goede doelen te collecteren.
Dat zij uit een sterk geslacht

komt is zeker. Een zus werd
zelfs 107 en een andere bijna
100. Humorvol heeft ze al
meteen een afspraak ge
maakt met de fotograaf want
ze wil volgend jaar weer in de
Zandvoortse Courant. Het is
haar zeker gegund.

Een opmerkelijke vrouw in Zandvoort, dat is zeker.
Zoon Dick uit Alkmaar, doch
ter Henny uit Canada en veel
familie en vrienden vierden
afgelopen zondag samen
met haar in Kraantje Lek
uitgebreid haar formidabele
leeftijd. Ze woont nu al 20
jaar zeer plezierig en tevre
den in een aanleunwoning
in Huis in de Duinen en on
danks dat ze sinds kort haar
eigen tuintje niet meer kan

beheren, door het vele buk
ken wordt het gewoon een
beetje te moeilijk, geniet
ze nog elke dag van de vele
planten en bloemen om haar
heen.
Mevrouw A. Heijnen-List
woont al sinds kort na de
tweede wereldoorlog in
Zandvoort. Ze herinnert zich
de vele jaren dat ze in het

Zoon Dick en dochter Henny met hun 101-jarige moeder

Taxicentrale Zandvoort nu met
landelijk kwaliteitskeurmerk
Afgelopen week hebben Michel en Ludwine Rietveld van

Taxicentrale Zandvoort aan het Stationsplein weer een
nieuwe en belangrijke mijlpaal bereikt. Zij mogen nu het

officiële en landelijke kwaliteitskeurmerk TX voeren voor

hun taxibedrijf. Dat keurmerk TX staat voor vakkundige
chauffeurs en eerlijk en comfortabel taxivervoer. Uiteraard

wordt dat door de branchevereniging KNV-Taxi volledig
onderschreven.

TX-keurmerk voor Taxi Zandvoort

Het taxivervoer bepaalt voor
een belangrijk deel de beeld
vorming van de taxibranche.
Het imago van de taxibran
che staat de afgelopen ja
ren onder druk. De branche
kent door de liberalisering
veel toetreders waardoor de
kwaliteit niet in alle geval
len gegarandeerd is. Met het
TX-keurmerk hebben consu

menten de mogelijkheid om
voor kwaliteit te kiezen.
Een taxibedrijf runnen is in
deze tijd geen gemakkelijke
opgaaf. Zeker voor Zand
voorters is de Taxicentrale
Zandvoort al tientallen jaren
een bekende naam. Iedereen
kent ook zeker de start van
Leo Rietveld in een pand in

de Grote Krocht (waar nu
de Bruna gevestigd is). Ja
dat telefoonnummer 2600
was toen makkelijk te ont
houden. Maar de groente
boer Wim Faile in de Jan
Steenstraat met 2610 werd
toen toch vaak per ongeluk
gebeld. “Heeft u een taxi
voor me?” “Neen”, was dan
het antwoord, “wel een mud
aardappelen.”
Inmiddels is dat telefoon
nummer uitgebreid tot
5712600 en zal niet meer tot
dergelijke vergissingen lei
den. In het jaar 1990, inmid
dels wel verhuisd naar het
pand aan het Stationsplein,
vond Leo Rietveld het genoeg
en zijn allang ingewerkte
zoon Michel met echtgenote
Ludwine namen de zaak en
thousiast over. Taxicentrale
Zandvoort is in die 22 jaar
uitgegroeid tot een modern,
dynamisch vervoersbedrijf
dat in alle vervoersbehoef
ten kan voorzien. Of het nu
gaat om regulier taxivervoer,
zakelijk- of veilig rolstoelver
voer en zelfs groepsvervoer.
Taxicentrale Zandvoort is de
specialist op het gebied van
personenvervoer op maat

en als Zandvoortse onder
neming nu dan voorzien van
het landelijke TX-keurmerk.
Een keurmerk dat jaarlijks
wordt verstrekt en waar
voor ze het hele jaar door
gecontroleerd worden. Ook
onaangekondigd, vaak met
mystery-guests.
Voor het vervoer van groepen
heeft Taxicentrale Zandvoort
perfecte 8-persoons bus
sen. Voor vele opdrachtge
vers verzorgt Taxicentrale
Zandvoort dagelijks het
vervoer van groepen van en
naar verschillende instel
lingen in de omgeving. Ook
voor andere uitstapjes, zoals
naar feesten en luchthavens,
worden de 8-persoons bus
sen vaak ingezet. Dagelijks
onderhoud en uitgebreide
controle op het wagenpark
wordt uitgevoerd in een spe
ciale werkplaats aan de Max
Planckstraat in Nieuw Noord.
Daarnaast heeft Taxicentrale
Zandvoort in het stations
gebouw ook een grote afde
ling fietsen waar voor een
klein bedrag een degelijke
fiets met versnelling of een
kinderfiets kan worden ge
huurd.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Extreme junikoude
nu wel voorbij
De afgelopen dagen waren zowat historisch koud in West-

Nederland. Zondag 3 en maandag 4 juni spanden de kroon

met overdag op een aantal plaatsen maar een schamele 8
graden in de gestage regen.

Vergelijkbare zeer koude ju
nidagen (overdag beneden
10 graden) waren er begin
juni 1986 en verder terug in
de gedenkwaardige zomer
van 1975. Die bewuste zomer
van 1975 herstelde uitein
delijk enorm en de langste
hittegolf ooit in Nederland
volgde toen eind juli en
duurde tot half augustus.
Kortom, diegene die de zo
mer nu al opgeeft is veel te
pessimistisch. We hebben
nog een kleine drie maan
den te gaan tenslotte.

Tussentijds zijn er ook wel
droge momenten met zon
erbij, maar langer dan een
dag duren deze veelal niet.

Inmiddels is de temperatuur
aan een opmars begonnen
en deze donderdag zijn we
alweer op weg richting de
18-20 graden. Met name op
woensdag kwam het weder
om tot regen in Zandvoort,
vooral het eerste dagdeel,
en dit uitermate wisselval
lige weerbeeld houden we
nog wel een week in huis.

Waarschijnlijk zal in de loop
van het EK het weer in onze
contreien wat gaan opknap
pen. Zo vanaf half juni lijkt
het slechtste weer toch
wel voorbij en treedt waar
schijnlijk voorzichtig herstel
op. Meer weer via de site
www.weerprimeur.nl

De donderdag is het met
zo’n 20 graden tamelijk
aangenaam tot aan zee toe,
maar er kunnen ook weer
enkele stevige buien langs
komen. Actieve depressies
koersen vervolgens vrijwel
recht op de Benelux af en
bovendien zijn ze herfst
achtig diep. Zo ligt er rond
vrijdag een cycloon met een
kerndruk van bijna 980 mil
Dat het trouwens zo gru libar nabij Ierland. Zelden zie
welijk koud kon worden je die depressies zo diep in
had voornamelijk te maken deze fase van het jaar.
met het neerslagproces. De
talloze regendruppels op De wind zal de komende
de weg naar beneden ver periode, (vooral op vrijdag)
dampten deels in de lucht dan ook stevig doorwaaien
en verdamping kost energie uit zuid tot zuidwest veelal.
(warmte) zo we weten. De Op het strand komt even
warmte wordt onttrokken een windkracht 7 te staan.
aan de omgevingslucht en Zaterdag is weer een betere
deze koelt dus (extra) af.
dag.

weerman Marc Putto
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Z A N D KO R R E L S

Met bloemen scoor je altijd goed!
P.S.: Let op onze aanbiedingen!

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................

Specialist voor al uw bloemwerken.

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Glasschade

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
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)
.........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
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
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9

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van inge
groeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd
in de reumatische- en
diabetische voet. Pro-voet
lid. 15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................
Vintage zw. coctail
jasje mt42 € 8,50;
2 hr. zomerjacks mt.58-60
nwst. € 6,50 p.st.;
3 hr. zomerpantalons
mt.56-58 p.st. € 8,50;
4 damesvestjes mt. 38-40
igst. € 1,50 p.st;
1 hr. colbert mt.52-54 € 5;
vitrages 300x170
en 195x90 samen € 5.
Tel. 5713509
.........................................................
Woningruil
Aangeb.: Bloemendaal,
2K-benedenwoning op
unieke locatie. Besloten
tuin met schuur en
achterom. Huur € 500
p.m. Tel. 06-24131731
.........................................................

Hiep hiep hoera,
onze (o)ma 80 jaar.
Gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen
.........................................................
Bart-Georgiana-Radu
Hartelijk gefeliciteerd,
we wensen jullie
een goede toekomst.
Ab, Margreet, Debbie
.........................................................
Workshop:
Gezonde voeding en
informatie over Aloe
Vera door Annette ter
Heijden op do. 21 juni,
aanvang 10.30 of 14.00 uur
in Zandvoort. Entree € 3.
Ook 20.00 uur bij
Tea-Licious,
Reservering: 023-571 65 11.
Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
ZFM radio
"Het Laatste Uur", gesprek
met Bianca Dorsman,
winnares van
Kunstfestijn 2008, over
haar ontmoeting met God.
Ook te beluisteren op
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten
Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol
voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................

There’s no Hedi’s
like show Hedi’s
International
.........................................................

Per direct te huur
appartement/zomerhuis
in Zandvoort Zuid
voorzien van:
woonkamer/keuken,
slaapkamer, badkamer.
Incl gwl + Internet.
€ 750,- pm
Tel: 06-2189778
.........................................................

Te koop:
Batavus ds.fiets, zgan. € 350;
Gitaar klassiek € 250;
prof. karaokeset € 125;
Keyboard Roland € 200;
camera Minolta Dynax
700+objectieven. Mail:
mvandewoude@ziggo.nl
.........................................................

Feestje?
Huur een
Drive-in-show incl. DJ
via www.onair-events.nl
ook verhuren wij artiesten,
kinderfeestjes of attracties
ONAIR-Events voor al
uw feesten en partijen
.........................................................

Gratis af te halen:
werk/eettafel.
Blank hout met wit
kunststof blad.
Bijpassende stoelen
moeten bekleed worden.
Tel. 5713802

Autobedrijf
S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, onderhoud, alle
reparaties en onderdelen.
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919 of 06-53231754

Professioneel optreden vol uitstraling!
De nieuwe eigenaresse van Studio 118 depenDance, Rachel Manuputty, heeft afgelopen

zaterdag 2 juni 2012 geschitterd met haar dansvoorstelling D.A.N.S. in de Stadsschouw-

burg te Velsen. Voor de eerste keer onder haar volledige leiding heeft zij, in samenwerking
met Remy van Loon die de categorie breakdance voor zijn rekening had genomen, een

spetterende dansshow neergezet waaraan 180 dansers van haar dansschool uit Zandvoort en Heemstede deelnamen, in de leeftijdscategorie tussen de 4-20 jaar.

Breakdance was een van de acts tijdens de jaarlijkse uitvoering

door Mandy Schoorl

Wat een heerlijke opening
door Ruben die, naast danser,
ook als ware presentator op
trad. En wat een waanzinnige
inzet in een prachtige locatie.
Dynamiek, ritme, gepaste
kostuums en goed gekozen
muziek die perfect aansloot
bij de dansen. Alles was te
vinden op het podium. In stijl
geklede dames die bakken
energie het podium op blie
zen, lieflijke meiden in con
tact met hun sierlijk feeërieke

bewegingen en stoere kleine
jongens met hun grootse hip
hop moves. De vier categorie
ën streetdance, breakdance,
klassiek ballet en moderne
dans waren de hoofdthema’s
van de avond.
Het van oorsprong klassieke
ballet (het zogenoemde preballet) werd aandoenlijk dan
send neergezet door de aller
jongste schatten met hun
eigen meegebrachte knuf
feldieren. De moderne dans
(opvolger van het klassieke

ballet) was favoriet bleek uit
de naderhand gevraagde re
acties aan enkele gasten. Er
was bewust voor deze stijl
gekozen omdat de moderne
dans geliefd is onder de mei
den. De dansstijl is vrijer en
kan zowel snel als langzaam
gedanst worden. Een kleine
misstap in de cowboy Joe
groep deed het enthousiaste
publiek in aanmoedigend
klappen uitbarsten, wat op
zich een applaus waard was.
Het festijn werd afgesloten
met een cool optreden van

de alom bekende Loona met
haar nummer El Tiburon.
Bijna alle deelnemende dan
sers stonden voor deze act op
het podium en dansten de fi
naledans, waarbij de passie
na twee uur nog steeds van
de gezichten afstraalden.
Onder luid verdiend applaus
en staande ovatie voor de
dansers en de choreografen
ging ook een grote dank uit
naar alle mensen die enorme
inzet hebben getoond om dit
optreden tot zo’n succes te
maken. Rachel liet weten trots
te zijn op alle meiden en jon
gens. Vooral het plezier achter
de coulissen is haar heel veel
waard geweest. Super leuk!
Fantastisch! Geweldig! zijn
enkele reacties van gasten
over het spektakel. Doch werd
ook eerlijk gezegd “dat de
duur lang was”, “het tijdstip
laat voor de kleineren” en een
enkeling sprak erover dat “de
grote groepen hier en daar
wat rommelig overkwamen”.
De afwisseling was goed en
er was een papa met pretoog
jes die het “toch zo knap vond
hoe die kinderen alle passen
konden onthouden”. Al met al,
een jaar lang keihard werken
voor dit waardige optreden
heeft geresulteerd in een
eclatant debuut.
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Sporen uit het verleden
Bomschuit in glas in lood

Ter afwisseling van de dorpsgezichten deze week een
mooi raam met in het midden een bomschuit. De kleuren van het raam, paars, geel en donkerrood, worden
vaak gebruikt door de glazenier Dick van der Mije.
Zonder twijfel
is ook dit onge
signeerde glasin-loodraam ge
maakt door hem.
Net zoals de bom
schuit die in de
bovenraam van
het Zandvoorts
Museum te zien
is. In samenhang
met de kleuren is
dit getoonde raam
zeer bijzonder te
noemen.

De bomschuit

De belangrijkste Zandvoortse scheepstypen zijn buiten
de bomschuit ook de pinken en de garnalenschuit. De
bomschuit, zo staat in het boekje ‘uit Zandvoorts verle
den’, is eigenlijk een vergrote pink. Als de vaart begon
wensten de vissers elkaar met de spreuk ‘laeten we wel
zijn met elkaar’ een behouden vaart toe. De Bomschuit
bouwclub maakt nog steeds fraaie modellen van de
bomschuiten. Tijdens de open dag op 16 juni moet u
beslist eens langs gaan.
(advertentie)

Tweede editie Zing in Zandvoort komt eraan
Vrijdag 15 juni staat de tweede editie van Zing in Zandvoort

op de agenda, het meezingevenement dat vorig jaar voor

het eerst georganiseerd werd. De Zandvoortse koren zullen iedereen uitnodigen om op het Kerkplein met ze mee
te zingen.

Het concept is simpel en leuk: meezingen!

Vorig jaar stond het eve
nement gepland op het
Gasthuisplein maar vond

helaas door regen binnen
plaats in café Alex. Dit jaar is
gekozen voor het Kerkplein.

Voorafgaande aan het zang
evenement vindt ook de tra
ditionele vismaaltijd op het
Gastplein plaats.
Het wordt weer een echte
meezingavond voor en door
Zandvoorters, maar iedereen
is welkom. Vanaf 20.00 uur
wordt er ingezongen on
der leiding van Henk Jansen
en om 20.30 uur begint het
Grand Spektakel Zing in
Zandvoort. Tot circa 22.30 uur
zal er non stop gezongen wor
den. Vrijwel alle Zandvoortse
koren hebben vertegenwoor
digers op het podium staan,
maar de meeste koorleden
zullen zich tussen het publiek
mengen om het enthousi
asme te verhogen. Zanger

Henk Jansen zal het geheel
presenteren, Rudolf Kreuger
op de toetsen en Rob Spruijt
op de drums zorgen voor de
muzikale begeleiding. Boekjes
met teksten zijn gratis ver
krijgbaar op de avond.

Vismaaltijd

Voorafgaand aan Zing in
Zandvoort vindt van 18.00
tot 20.00 uur de traditio
nele vismaaltijd plaats op
het Gasthuisplein. Ruim 150
kaarten zijn al verkocht en
Jaap Kroon en Erwin Hilbers
laten weten dat 200 couverts
het maximum is. Wilt u nog
kaarten kopen dan moet u
dus snel zijn, het kan alleen
nog bij Bruna Balkenende,
Grote Krocht.
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Informatiebulletin Louis Davidscarré
nummer 2, 7 juni 2012
Louis
Davids

Gemeente Zandvoort gaat u de komende tijd regelmatig informeren over de
voortgang en ontwikkelingen rond het Louis Davidscarré. Dat gebeurt via
bewonersbrieven, een speciale website, bijeenkomsten en deze pagina’s in de
Zandvoortse Courant. De gemeente vindt het belangrijk dat u op de hoogte
bent en blijft van wat er zich in onze dorpskern afspeelt.

carré

Samen onder één dak
Ongeveer vijf jaar geleden begon het allemaal. De
eerste schetsen voor een Brede School; een bibliotheek, zorgloket, kinderdagverblijf en scholen onder
één dak. Vooral door veel overleg is er uiteindelijk
een plan ontwikkeld dat voldeed aan alle wensen
van de gebruikers. Directeur Van der Zwet van
Kindercentrum Ducky Duck: “Ik stond versteld van
de inzet van de betrokken ambtenaren, zij hadden
de drive om zoveel mogelijk aan onze wensen te
voldoen.”
Na jaren overleg startte in 2010 de bouw van de
Brede School. Van der Zwet: “Alles dat mis kon
gaan, ging ook mis, maar na een strenge winter kon
ook het kindercentrum zijn deuren openen. Het
verhuizen bleek nog een hele klus. Doordat het
kindercentrum ook in de vakantieperiode open is,
hadden de medewerkers slechts enkele dagen om
het gebouw geheel in te richten. Bovendien werden
er in de eerste maanden nog steeds werkzaamheden binnen en buiten het gebouw uitgevoerd. Door
het goede contact met zowel de gemeente, alle
gebruikers en de aannemer zijn deze werkzaamheden in goede harmonie uitgevoerd.”
Al met al is de Brede School een geslaagd project.
Van der Zwet: “Het totale plan van het Louis Davidscarré vind ik schitterend en een echte aanwinst voor
de badplaats Zandvoort!”

Parkeren in het Louis
Davidscarré
In- en uitrijden van de parkeergarage gratis in de
eerste 15 minuten
Vanaf de ingebruikname van de parkeergarage is
bij de scholen onder de aandacht gebracht dat men
bij het halen en brengen van de kinderen gebruik
kan maken van de parkeergarage. De gemeente
ziet bij voorkeur dat de kinderen lopend of met de
fiets naar school gaan, maar voor ouders die hun
kinderen met de auto naar school brengen, is het
mogelijk om binnen 15 minuten kosteloos de
parkeergarage in en uit te rijden.

Onder andere via de sociale media heeft de
gemeente gemerkt dat het gratis in- en uitrijden van
de parkeergarage niet optimaal werkte. Mensen die
de parkeerkaart in de automaat deden, moesten
alsnog betalen. De gemeente heeft dit probleem in
samenwerking met Spaarnelanden, de beheerder
van de parkeergarage, opgelost.

Soms komen er tijdens het gebruik van een gebouw
verbeterpunten aan het licht, zo ook bij de parkeergarage Centrum, zoals de garage onder het Louis
Davidscarré is genoemd. Zo kwamen op het gebied
van zichtbaarheid en gebruiksgemak nog enkele
verbeterpunten aan het licht.
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De route naar de parkeergarage is onderdeel van het
zogeheten parkeerverwijssysteem (PVS) dat de
bezoeker naar de diverse parkeergelegenheden in
Zandvoort moet leiden. Toch liet de vindbaarheid van
de parkeergarage nog te wensen over. Daarom zijn er
naast het PVS enkele aanvullende borden opgehangen om de bewegwijzering naar de parkeergarage te
verbeteren. De gemeente onderzoekt de komende tijd
of de aanpassingen effect hebben.

Riolering Land van
Driehuizen

Verbeterde zichtbaarheid parkeergarage Centrum

Foto: Rob Bossink

uitgereden. Bewoners van het Louis Davidscarré
kunnen altijd in en uitrijden. Het was voor een groep
gebruikers niet duidelijk hoe te handelen in het geval
van een gesloten toegangshek. Om dit te verbeteren
zijn op bepaalde plaatsen instructies aangebracht in
het Nederlands, Duits en Engels.

De entree is nu op dezelfde manier uitgevoerd als
de meeste openbare parkeergarages in Nederland.
De naam van de garage (Parkeergarage Centrum)
is duidelijk leesbaar aangegeven in het blauwe vlak.
Tussen 22:00 en 08:00 uur is het toegangshek van
de entree gesloten, maar er kan dan wel worden

Op 16 mei is een aannemer namens de gemeente
gestart met werkzaamheden aan nieuwe riolering voor
de nieuwbouw op deze locatie. De pauze tussen de
realisatie van de ondergrondse parkeergarage en de
woningen is benut om alvast de ondergrondse
infrastructuur aan te leggen, iets wat normaal gesproken na het bouwen van de woningen gebeurt. Dit
levert tijdwinst op bij het zogenaamde woonrijp maken
van de openbare ruimte na afronding van de bouwwerkzaamheden.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de
riolering medio juni afgerond. Eind juni start het
vervolgproject, namelijk de aanleg van de waterberging in de Prinsesseweg. In het vorige informatiebulletin was hierover meer te lezen. Alle informatiebulletins zijn terug te lezen op de gemeentelijke site
www.zandvoort.nl

De begraafplaatsmuur is beschadigd tijdens de
bouw van de Blauwe Tram. Omdat de oude muur
weinig uitstraling had, is gekozen een aansprekende, nieuwe muur te plaatsen.

Een bijzondere baksteen
Het Louis Davidscarré ligt in het hart van Zandvoort
en vormt, als uitloper van het centrum, de schakel
naar de woonbuurten. Het is een plek waar diverse
maatschappelijke functies en activiteiten samenkomen: wonen, recreëren, de Brede School en de
wekelijkse markt. Om deze verbinding met Zandvoort
nog meer te benadrukken wilde architect Arie van der
Neut van HVDN Architecten een uniek element
toevoegen aan het appartementengebouw Land van
Driehuizen.
Van der Neut: “Bij de zoektocht naar de verbinding
met Zandvoort kwamen we via het wapen van Zandvoort uit bij de haringen als een belangrijk symbool.
Daarom hebben wij bij het ontwerp ervoor gekozen
om de haringen terug te laten komen in de bakstenen.” In de gevels voor het Land van Driehuizen,
zoals het nieuwe gebouw naast de Blauwe Tram gaat
heten, wordt een accent gemaakt met metselwerk
tussen kozijnen en deuropeningen in een opvallende
kleur. “Om deze gemetselde hoeken meer te doen
opvallen, metselen we de stenen op z'n kant, waardoor je een holling in de steen ziet. Deze holling heet
in jargon ‘een frog’. Deze contravorm in de mal
maken we in de vorm van een haring. Drie haringen
lukt niet en is minder duidelijk te zien.”
De vorm van de vis is grillig en lijkt bijna op een afdruk
van een fossiel in het steen. Dat maakt het juist heel
intrigerend. Je ziet het niet direct, maar als je even stil
staat en goed kijkt zie je harinkjes in het metselwerk.
Van der Neut: “Zo is het idee van de zogenaamde
haringfrog geboren. Een uniek ornament dat alleen
hier in Zandvoort gebruikt gaat worden.”

De gemeenteraad heeft op 14 december 2011 het
bestemmingsplan Louis Davidscarré vastgesteld. In
dit bestemmingsplan is niet alleen rekening gehouden met het herstellen van de bouwhoogte voor het
Land van Driehuizen, maar ook met de uitvoering
van de overige bouwblokken.
Een aantal omwonenden heeft tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan een voorlopige voorziening (oftewel schorsing van het bestemmingsplan)
en een beroep ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Na een zitting op 3 maart 2012 heeft de Raad van
State op 21 maart 2012 de verzoeken om voorlopige
voorziening afgewezen. Per die datum is het bestemmingsplan in werking getreden. Vervolgens heeft het
college van Burgemeester en Wethouders een
omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend
voor het bouwplan voor het Land van Driehuizen.
Omdat geen bezwaren zijn ingediend tegen het
besluit tot het verlenen van de vergunning is deze
vergunning inmiddels onherroepelijk geworden.
Bij uitspraak van 16 mei 2012 heeft de voorzitter van
de afdeling Rechtspraak tevens bepaald, dat voor
het bestemmingsplan ‘Louis Davidscarré’ de Crisisen herstelwet geldt. Deze wet is gericht op het
versnellen van bouwprojecten en het geven van een
economische impuls aan bouwprojecten tijdens de
crisis.

Bestemmingsplan Louis
Davidscarré vastgesteld
In 2009 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het
bestemmingsplan ‘Centrum’ vastgesteld. In dit
bestemmingsplan was de ontwikkeling van het Louis
Davidscarré opgenomen. Bij de uitwerking van het
bouwplan voor de locatie ‘Land van Driehuizen’ bleek
dat de bepalingen over de bouwhoogtes in het
bestemmingsplan niet overeen kwam met het
gegunde prijsvraagontwerp van AM. Het college heeft
gekozen om een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen, omdat het juridisch beter is om
fouten via een bestemmingsplan te herstellen.

De op het bestemmingsplan ingediende beroepen
worden door de Raad van State behandeld op de
zitting van 6 augustus 2012. Verwacht wordt dat de
uitspraak in de loop van het jaar wordt gedaan.

Goed om te weten!
Het vernieuwen van de begraafplaatsmuur
door Pellikaan Bouwbedrijf verloopt gestaag.
De oude muur is inmiddels gesloopt en het
nieuwe 'pareltje' van het Louis Davidscarré
(zie foto's) is bijna gereed.
De gemeente zet haar beste beentje voor
om burgers en de raad optimaal te informeren. De eerste stap is deze kleurrijke informatiepagina in de Zandvoortse Courant.
Heeft u opmerkingen, vragen of suggesties,
mail via louisdavidscarre@zandvoort.nl of
bel naar 023 - 5740100.
Ontwikkelaar AM organiseert binnenkort een
verkoopmanifestatie op het bouwterrein. AM
presenteert dan ook de maquette van het
bouwblok Land van Driehuizen.
De gemeente heeft enkele suggesties van
bewoners over verbeteren van de omgeving
van het LDC ter harte genomen en gaat
hiermee aan het werk.
Alle infobulletins Louis Davidscarré zijn
digitaal terug te lezen op de projectpagina
van de gemeente: www.zandvoort.nl > actueel > plannen en projecten > Louis Davidscarré > nieuwsbrieven

Colofon
Vormgeving & Ontwerp
Woodcracker visuele bedrijfscommunicatie, Zandvoort
www.woodcracker.nl
Informatiebord
Op de hoek van de Louis Davidsstraat en het Zwarte Veld is een
informatiebord geplaatst met actuele informatie over het project.
Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u via
louisdavidscarre@zandvoort.nl uw vraag stellen of telefonisch
contact opnemen via telefoonnummer 023 – 5740100.

De Bestemmingsplankaart

Disclaimer
Alle informatie onder voorbehoud. U kunt
aan de inhoud van deze nieuwsbrief geen
enkel recht ontlenen.
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Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
Voor een zomerse prijs
bieden wij aan

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

CV installatie

Kozijnen
Deuren

Timmerwerk

Dakdekkers

Klein electra

Vloeren
Badkamers

Dakkapellen

Metselen Tegelwerk

Wand
afwerking

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.bergtotaaltechniek.nl
06 - 53 25 42 97

www.autobedrijfzandvoort.nl

Nú € 212.500,00 k.k.

Actie vanaf

Deze ruime 3-kamer-maisonnette van ca. 105 m2.
(voorheen 4 kamer) met eigen opgang, inpandige
berging, ruim terras, diverse franse balkons en een privé
parkeerplaats in de parkeergarage is gelegen aan een
autovrij plein in het kindvriendelijke “park Duinwijk”,
op loopafstand van station, centrum en strand.

donderdag 7 juni
t/m zondag 10 juni
 Schwarzkorn brood,

zeer donker volkoren € 1,50

 4 roomboter croissants + 2 gratis!!!!!

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

tallatie

Kozijnen
Deuren

kkers

Klein electra

electra
pellen

VloerenWand
Metselafwerking
Badkamers
en Tegelwerk

nen
en

VERZETSPLEI N 6 te ZAN DVOORT

Kijk voor meer informatie op www.trendmark.nl
of bel direct met Mark Grote via 06 - 15093552
Trendmark Makelaardij o.g.
Brederodestraat 140 Zandvoort
Tel. 023 – 573 47 12
info@trendmark.nl

Timmerwerk

Timmerwerk

Vloeren
Badkamers

w.bergtotaaltechniek.nl
Wand
el06
- 53 25 afwerking
42 97
gelwerk

aaltechniek.nl
25 42 97

presents

Kreeften, Oesters en Bubbels avond
Vrijdag 8 juni, vanaf 18.30 uur
Aan onze "bubbelbar" kunt u van cava tot champagne proeven en, desgewenst,
meer ontdekken over de oorsprong, rijpingsmethodes en gradaties in wel en niet
mousserende wijnen aan de hand van onze vinoloog. Daarnaast staan onze koks
live oesters te openen aan de "heldere" oesterbar.

Vanaf 19.30 uur serveren wij ons
exclusieve kreeftenmenu:
5 royale amuses:
• Bouillabaisse met schuim van fines de claires en zeekraal
• "Luie" kreeftenravioli met limoen / saffraan beurreblanc
• Tartaar van kreeft en Zeeuwse platte, met truffelvinaigrette
• Tempura sushi van kreeft met wasabimayonaise
• Kreeftencroquetje met antiboise van Hollandse garnalen
Halve gegrilde baby kreeft, lauwwarm geserveerd, met salade van baby krop
en seizoensgroenten, met handgesneden frieten en citroenmayonaise.
Scroppino van Hollandse bosaardbei, Taittinger en Siciliaanse limoen.

€ 43,50 p/p

inclusief een oester aan de oesterbar en een glas cava aan de bubbelbar
Gaarne tijdig reserveren via info@strandtenthelder.nl of tel. 023-5738220
14

Tom Hendriks

Als vrijwilliger krijg je in
Nieuw Unicum maatwerk
Vanuit hun rolstoel dollen ze elkaar een beetje met hun
iPads. Gesprekken opnemen, berichtjes sturen, elkaar in

de maling nemen. Maar elkaar ook wijzen op de mogelijk-

heden van dit nieuwe mediumapparaat. Er hangt een gezellig sfeertje bij Compunic in gebouw De Boog van Nieuw
Unicum. Terwijl de beroepskracht hier en daar uitleg geeft

ziet vrijwilliger Reinier het allemaal lachend aan. “Mooi,
hè? En zelf steek ik er af en toe ook nog wat van op”.

Drukte in de kookstudio om samen Gorgonzolasaus te maken

Reinier is een van de mo
menteel 75 vrijwilligers,
die een deel van hun vrije
tijd graag inzetten voor
de bewoners van zorgcen
trum Nieuw Unicum aan
de Zandvoortselaan. Zij
nemen bij Nieuw Unicum
een belangrijke plaats in
als ondersteuning van de
beroepskrachten. De vrijwil
ligers vervullen vooral een
onmisbare rol bij de activi
teiten voor dag- en avond
besteding van de gehuis
veste cliënten, inclusief de
nevenlocaties in Zandvoort
en Haarlem momenteel
ruim 250 in getal. Maar ook
20 externen nemen deel
aan de activiteiten, zodat
het om een grote groep
zorgvragers gaat en Nieuw
Unicum daarom altijd blij
is met uitbreiding van het
vrijwilligersleger.
Al tientallen jaren zijn vrij
willigers welkom, maar
de laatste jaren zijn hun
bezigheden beter gestruc
tureerd en sinds bijna drie
jaar is Yvonne Kardol co
ördinator van de dagbe
steding. “We vragen veel
van onze vrijwilligers. Zij

moeten affiniteit met de
doelgroep hebben. Het gaat
niet alleen om volwassenen
met een aangeboren licha
melijke handicap, maar ook
om mensen met MS of nietaangeboren hersenletsel, die
dus een breuk in hun levens
lijn hebben. Een kwetsbare
doelgroep”, aldus Yvonne
Kardol.
“We bieden nieuwkomers
een interne cursus hoe om te
gaan met de cliënten. Daar
hoort ook een slikcursus bij,
omdat sommigen eet- en
slikproblemen hebben. Onze
vrijwilligers zijn verzekerd,
hebben recht op een reiskos
tenvergoeding en worden
net als het personeel betrok
ken bij alle festiviteiten. De
jongste is 19 jaar en de oud
ste 85 en sommigen doen
al meer dan 25 jaar vrijwilli
gerswerk bij Nieuw Unicum,
zoveel voldoening geeft dit
werk”, vertelt Yvonne Kardol
niet zonder trots.
De vrijwilligers komen niet
alleen uit Zandvoort, maar
ook uit Hoofddorp, Beverwijk,
Heemstede, Aerdenhout,
kortom uit een groot deel

van onze omgeving. En er
zijn ook mensen, die als vak
kracht bij Nieuw Unicum
hebben gewerkt en na pen
sionering als vrijwilliger zijn
teruggekomen. Wekelijks
zijn er 60 activiteiten waar
hulp bij nodig is. “Onlangs
zijn we gestart met tafel
tennis en er zijn plannen
om in september met golf
te beginnen. Want we wil
len onze cliënten meer be
weging aanbieden”, aldus
Yvonne Kardol.
Mensen met vrije tijd, die
daarbij behulpzaam kun
nen zijn, zijn dus erg wel
kom, maar ook op elk an
der gebied kunnen extra
handen worden gebruikt.
“We kunnen op een breed
terrein hulp gebruiken.
Samen met de vrijwilliger
kunnen we bespreken wat
zij of hij kan doen. We zoe
ken de juiste activiteit bij de
juiste vrijwilliger. We leve
ren als het ware maatwerk,
want het moet ook voor een
vrijwilliger leuk zijn om hier
bezig te zijn.”
Om de veiligheid van de cli
ënten, vrijwilligers en mede
werkers te waarborgen die
nen nieuwe vrijwilligers een
VOG (Verklaring omtrent
het Gedrag) te overhandi
gen. De daarvoor te maken
kosten worden door Nieuw
Unicum vergoed. Na een
kennismakingsperiode van
zes weken vindt een evalu
atie plaats om te zien of het
vrijwilligerswerk wederzijds
bevalt. Mij beviel tijdens
mijn bezoek in elk geval de
ontspannen sfeer, waarin in
het atelier werd geschilderd
en getekend, in de kookstu
dio werd gewerkt aan een
Gorgonzolasaus en in de
computerruimte contact
werd gezocht met de rest
van de wereld.
Interesse? Zie www.nieuw
unicum.nl of mail coördina
tor Yvonne Kardol, y.kardol@
nieuwunicum.nl.
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column door Fenna Kwakernaak, dierenarts

Bloempje de cavia had blaasstenen
Op een middag ontdekte het baasje van Bloempje dat er

iets niet helemaal goed was met de cavia. Bloempje leek

een wat gezwollen achterste te hebben. Snel kwam zij

met haar naar de praktijk. Na lichamelijk onderzoek van
Bloempje, bleek dat zij last had van een blaassteen.

Vanuit de blaas en
plasbuis kunnen
vooral vrouwelijke
cavia’s de steen
tjes, als ze klein
zijn, soms uitplas
sen. Als ze groot
zijn moeten ze
met een operatie
verwijderd wor
den. Aan steentjes
in de nieren en
ureteren kan he
laas niets gedaan
worden.
Het komt gelukkig niet heel
vaak voor, maar cavia’s kun
nen soms stenen in hun blaas
vormen. In de natuur bevat de
voeding van cavia’s weinig
calcium. De darmen van ca
via’s zijn er op ingesteld veel
calcium uit het voer op te ne
men. Via de nieren wordt het
teveel dan weer uitgeschei
den.
Bij cavia’s met blaasstenen
slaat het teveel aan calcium
neer en vormt zo steentjes.
Deze kunnen vastlopen in
de nieren, de ureteren (buis
je tussen nier en blaas), de
blaas en de urethra (plasbuis).

kig niet nodig. De steen, die
wel erg groot was, zat al in
de plasbuis. Met veel geduld
hebben we de steen in stuk
jes naar buiten kunnen mas
seren. Bloem heeft verder nog
pijnstilling gehad en een an
tibioticum kuur.

Wat kun je doen als
een cavia gevoelig is
voor blaasstenen?

Bij blaasstenen kan er bloed
in de urine zitten en kan de
cavia pijn hebben bij het plas
sen. Het kan zijn dat de cavia
verkrampt of persbewegingen
maakt en dat hij of zij dan
kermt of piept. Cavia’s kun
nen soms rode urine hebben
door kleurstoffen uit de voe
ding, dit kan lijken op bloed.
Om hier onderscheid tussen
te maken kan urine onderzoek
gedaan worden.

Het belangrijkste is een aan
passing van het voer van
de cavia. Minder caviavoer
en meer groenvoer en hooi
waar weinig alfalfa (Luzerne)
in zit. Bijvoorbeeld ‘Timothy
hooi’, dat is hooi met een laag
calciumgehalte waardoor er
minder snel stenen gevormd
kunnen worden. Door veel
groenvoer te geven krijgt een
cavia veel vocht binnen. Daar
moeten cavia’s langzaam aan
wennen zodat ze geen diarree
krijgen. Groenten waar wei
nig calcium in zit is bijvoor
beeld wortel en dan vooral
het loof, witlof, komkommer,
paprika en loof van radijsjes.
Groente die diuretisch werkt
(een cavia veel laat drinken en
plassen en zo de blaas schoon
spoelt) is bijvoorbeeld bleek
selderij. Ook peterselie doet
dit maar hier zit weer veel
calcium in.

Als het om een grote steen
gaat kan een operatie nodig
zijn. Bij Bloem was dit geluk

Bloem kan gelukkig weer pri
ma plassen en krijgt nu een
aangepast dieet.

Hoe merk je of een cavia
blaasstenen heeft?

Bouw mee aan Timmerdorp Zandvoort
In de laatste week van de zomervakantie, van maandag 27 tot

en met vrijdag 31 augustus, wordt de eerste editie van Timmerdorp Zandvoort georganiseerd. Inschrijven kan alleen op
zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 13.00 uur bij Club Nautique.
Maximaal 100 Zandvoortse
kinderen in de leeftijd van 8
tot 12 jaar kunnen in die week
een eigen dorp van houten
hutten timmeren. De locatie
waar dit gaat gebeuren is in de
duinstrook naast parkeerter
rein De Zuid (waar afgelopen
jaren circus Rigolo gestaan

heeft). De kosten bedragen
€ 25 voor de hele week.
Een week lang elke dag van
10.00 tot 16.00 uur bouwen
en timmeren in teams van 4
kinderen, zodat er uiteindelijk
een dorp aan houten hutten
ontstaat. Aan het einde van

de week wordt er door een
echte jury een prijs uitgereikt
aan de mooiste en best ge
bouwde hut. Natuurlijk staat
het hutten bouwen centraal,
maar daarnaast is er ook een
gevarieerd dagprogramma
met leuke en spannende ac
tiviteiten.
Informatie over de voorwaar
den is te vinden op www.tim
merdorpzandvoort.nl, waarop
ook vrijwilligers zich kunnen
aanmelden.
15

10

8 22\10
27 4\20

Uitvaartverzekering

DJ		 DDJ CCKD
x
=
x
+
DH
JAD
JHB
+
=

e
r
r
e
k
b
ni inbre
Bre

Plaatkoek met appel

Met de zomer in aantocht wil iedereen wel eens een lekker dagje in de
tuin doorbrengen. Na de barbecue is het wellicht een goed idee voor een
kopje koffie en een stuk zelfgebakken taart. Het onderstaande recept zou
dan goed van pas kunnen komen.

De oplossing staat onderaan deze pagina

Oplossing Breinbreker
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surf naar www.zandvoortsecourant.nl

4

Wekelijks de krant lezen op internet?

2

Kom gewoon eens langs om kennis te maken met dit pittige dametje of bekijk haar live op
de webcam (via www.dierentehuiskennemerland.nl) in haar kennel tussen 16.00-18.00
uur. Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

Oplossing Kakuro
7

Langzaam maar zeker kwam haar
vertrouwen weer wat terug en
werd ze rustiger. Nu haar kinde
ren de deur uit zijn komt ze weer tot zichzelf en speelt ze leuk met de andere honden;
ook mensen vindt ze weer aardig al blijft ze wel erg voorzichtig. Omdat ze nog steeds
wat schrikkerig is, is een rustig huis zonder kinderen voor haar het beste. Romy is niet
gewend om alleen thuis te zijn en de basiscommando’s moeten nog flink worden ge
oefend met haar. Ze is erg actief en houdt van rennen en spelen; met haar op een leuke
cursus gaan zou ze fantastisch vinden. Als je haar leert kennen en haar hart weet te
stelen is Romy je vriendin voor het leven.

Bereiding:

Bakmeel, suiker, boter, kokos en havermout goed met elkaar mengen. Het mooiste is
eerst de suiker met boter net zo lang met een garde slaan tot het wit wordt. Dan het
bakmeel door een zeef er over heen zeven en het in de suiker/boter vouwen, de kokos en
de havermout beetje bij beetje toevoegen. Op de ingevette bakplaat uitdrukken. Iets van
het deeg achterhouden om later over de koek te verkruimelen. De appels erover raspen
en de rozijnen erover verdelen, bestrooien met kaneel en het achtergehouden deeg.
Wat suiker er over mag ook. Bakplaat op 2e richel van onderen plaatsen en de koek in
60 min. op 160 °C. afbakken. De koek is het best te snijden als deze nog warm is. Lekker
met een mooie bol echt vanille-roomijs met lobbig geslagen, ongezoete slagroom.

3

slechts 4 jaar jong met zo haar ei
gen gebruiksaanwijzing. Ze is in
het asiel terecht gekomen toen ze
een nest van 6 puppies had. In het
begin was ze erg argwanend en
bang. Het vertrouwen in de mens
was ze kwijt en ze deed alles om
haar puppies te beschermen.

4 goudrenetten,
120 gr rozijnen of
naar smaak meer,
kaneel.

400 gr gesmolten
boter,
200 gr kokos,
200 gr havermout,

500 gr zelfrijzend
bakmeel,
400 gr basterdsuiker,

10

Romy is een leuk hondje van

Benodigdheden:

3

Dier van de Week
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Kookrecept
Kookrecept
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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.

Snel en eenvoudig te regelen
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Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!
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De oplossing staat onderaan deze pagina
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Weekoverzicht: 8 Juni t/m 14 Juni
8 Vrijdag
: aardappelen / spinazie / zalm
9 Zaterdag : aardappelen / zomerzuurkool / worst
10 Zondag
: aardappelen / snijboontjes / kip
12 Dinsdag
: aardappelen / groenten mix / slavink
13 Woensdag : aardappelen / sperzieboontjes / gehakt
14 Donderdag : aardappelen / worteltjes doperwtjes / worst
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Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl
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Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
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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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Uitgesproken!

Interview
Advies op maat

Joan’s veerkracht

Iedereen kent het wel. Na een periode van genieten ga je
de confrontatie aan met de weegschaal. Vaak is het weer

schrikken en tijd voor verandering. Eerst wekenlang lijnen
met of zonder hulp van boeken en ‘shakes’ om vervolgens

te proberen je streefgewicht vast te houden. Dat laatste is
eigenlijk nog moeilijker en dan te bedenken dat het lijnen

vaak nog een aanslag is op het lichaam zonder het zelf door
te hebben.

Adèle Schmidt is voedingsdeskundige

beste manier om een gezonder leven aan te gaan.

Wie op een duidelijk en helder verhaal zit te wachten in
plaats van de marketingpraatjes van bekende voedings
fabrikanten kan in Zandvoort terecht bij Adèle Schmidt.
Zij heeft Diëtistenpraktijk Pure & Simple en is gevestigd
op meerdere locaties in Zandvoort. Naast drie huisart
senpraktijken in ons dorp heeft ze ook een eigen locatie
aan huis. Zij kan u alles vertellen over voeding en wat de
gevolgen zijn van bepaalde producten.

Adèle heeft grootse dromen voor haar praktijk. Ze ziet zich
al helemaal gevestigd zitten in een gezondheidscentrum
met mogelijkheden als Yoga, persoonlijke trainingspro
gramma’s en bloed analyses voor een nog beter zicht op
je dagelijkse patroon (levend bloed). Vooralsnog zit dat er
nog niet in. Adèle kan balen van de veranderde regelgeving
met betrekking tot de dekkingsgraad van de zorgverze
kering. Wat mensen zich niet realiseren is dat een aantal
bezoekjes aan deze praktijk uiteindelijk goedkoper is dan
door blijven jojo’en met shakes en boekjes van voedings
goeroe’s.

Dat is niet zo gek als je bedenkt dat ze hier veel voor ge
studeerd heeft. Adèle is daarnaast ook gespecialiseerd in
Orthomoleculaire therapie. Kort gezegd betekent dit, dat
er op celniveau gekeken wordt wat gezonde voeding is
en de uitkomsten zijn dan ook verschillend met die van
reguliere therapieën. Maar welke methode ook het beste
zal zijn, een helder verhaal is de basis. Adèle is daar de
aangewezen persoon voor. Het gaat bij haar dan ook niet
zozeer om een preek van de week maar om je bewust te
krijgen van je eetpatroon. Patronen veranderen, dat is de

Toch blijft deze vrolijke, geboren en getogen Zandvoortse
lekker op dreef. Adèle heeft ooit het omslagpunt beleeft
van een hectisch leven in een casino naar een eigen prak
tijk in de voedingsleer en de passie straalt er van af. Het
is dan ook geen afzien voor haar en het gezin met allerlei
verboden. Haar man en dochter leiden dan ook een gezond
leven zonder erbij stil te hoeven staan of bepaalde lekker
nijen wel of niet kunnen. Mooi streven, een leven zonder
ruzie met de weegschaal.
www.adviesinvoeding.nl

door Maxim Roos

Kijk nou eens!

Het was weer genieten! Ik leef altijd naar deze show toe.
Zien doe ik het nooit maar toch geniet ik. Ik kan namelijk
voor een keer weer de waarzegger spelen. Tegen alle
verwachtingen in hebben we de finale van het Eurovisie
Songfestival weer eens niet gehaald. Dit was volgens mij
de achtste keer dat we weer pruillipjes van eigen bodem
op tv zien. Maar dat zag ik als enige aankomen volgens
mij. Iedereen was al in de stemming. Ik daarentegen ben
nooit in de stemming voor een talentenjacht. Ik verafschuw die dingen, zelfs een van de oudste die we kennen.
Maar wat ik wel knap vind is dat we na Sieneke nog dieper kunnen zinken. Ik had nog een klein beetje vertrouwen in de 3J’s maar het liedje ‘Ga dan niet’ werd niet
gekozen dus dat was weer gedoemd te mislukken. We
hebben het dit keer over een heel andere boeg gegooid.
Geen bekende Nederlandse artiest, geen schaamteloze
Vader Abraham die moest kiezen, nee, we hebben een
of andere Pocahontas uit een reservaat geplukt. Hup, de
tooi van stamhoofd ‘Zingende-Buffel’ jatten en hup, op
het podium dat hele zaakje treurnis. En dan nog als volk
durven zeggen dat het feestje corrupt is. Hier hoef je niet
corrupt voor te zijn om dit bedreigde diersoort naar huis
te sturen. Het opvallende is dat al die verslaggevers ter
plaatse hun smoelwerk in de plooi weten te houden en
nog serieus gaan vragen aan mevrouw Totempaal hoe
het met haar gaat na de “onverwachte uitschakeling”.
Wat zou die vals zingende wigwam het toch graag zien
dat ze een paar veren in haar kont zou krijgen van het
volk maar helaas, ze blijven mooi op
die tooi zitten.
Ik ben benieuwd wie de volgende
deelnemer namens ons land zal
worden. Persoonlijk hoop ik Johan
Derksen en Wilfred Genee. Dan ga
ik zeker kijken!

tekst & foto: Mandy Schoorl

door: Mandy Schoorl

Strandplezier

Wat een heerlijkheid! Er was werkelijk voor niemand reden om te klagen. Het was een gekrioel
aan mensen op het strand 1e Pinksterdag! Helaas lijkt het nu alweer zo lang geleden.

Tegeltje

‘Een debat is vaak een verhit
gesprek waarbij twee mensen
tegen elkaar praten
en naar zichzelf luisteren.’
((Jan Greshoff)
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EK afhaalmenu
Donderdag, vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur
Alleen op bestelling:
Kip cashewnoten
€ 13,50
Biefstuk met rode curry € 14,95
Garnalen in groene curry € 15,95
Bel even om te reserveren: 06 - 3004 7080
Het Thaise festival Sawasdee Zandvoort van 26+27 mei
werd u aangeboden door
Krua Thai Classic en Bandai Thai Zandvoort

Bandai Thai

Zeestraat 46 Zandvoort

Venavo

5, 10 of 20 kilo afvallen??

Het kan met deze krachtige en revolutionaire 8 in 1 afslankingskuur!
Bevat African Mango en een hoge dosering Groene thee!!!

• Remt honger
• Stimuleert stofwisseling
• Verbetert spijsvertering en stoelgang
60 capsules
van € 29,95 voor € 19,95
Tegen inlevering van deze advertentie op de markt:
Bij aankoop van African Mango: GRATIS DESIGN
DIGITALE PERSONENWEEGSCHAAL
t.w.v. € 19,95!!!
Let op!! Woensdag 20 Juni niet aanwezig i.v.m. bruiloft!!

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!!
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Nieuw in Zandvoort:

www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
is een initiatief van Kindercentrum Ducky Duck
in samenwerking met Rutger Goedèl.
Kindercentrum Ducky Duck heeft al bijna 20 jaar ervaring
met kinderen van 0 tot 12 jaar en slaat nu haar vleugels uit naar
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Rutger heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven als bedrijfsadviseur
en wendt nu zijn ervaring en talenten aan om leerlingen te helpen
bij hun schoolcarrière.
www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
is recent gestart met de inschrijving voor het schooljaar 2012/2013.
Wij bieden 1 t/m 5 sessies per week aan tegen aantrekkelijke tarieven.
De sessies en tijden zullen in onderling overleg worden vastgelegd.
Voordat we van start gaan hebben we eerst een vrijblijvend informatiegesprek.
Interesse of behoefte aan meer informatie?
Neem een kijkje op onze website
of bel ons op 023-5730042
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Wellicht het meest actieve café in Zandvoort
Vrijdag 8 juni: aanvang 20:30 uur

Komt en zing mee...
smartlappen, zeemansliederen
en... meer. Ook op verzoek!
- Café Oomstee is elke dag open vanaf 16:00 uur Zaterdag 9 juni: Voetbal kijken doe je dus in café Oomstee met
de aftrap van

Nederland - Denemarken!

Natuurlijk weer op Mega
Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?
Kom dan gezellig
naar Café Bluys!
Alle EK voetbal wedstrijden op groot scherm
Elk Nederlands doelpunt een drankje gratis en
tijdens Denemarken : vishapjes
Duitsland
: braadworst
Portugal
: tapas
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

groot scherm

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Alleen op Zaterdag 9 Juni
en Woensdag 13 Juni
als het Nederlands elftal speelt
4 oranje soezen 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
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand juni voor Pashouders:

EK Bacon burger
5 stuks 4 euro
kijk ook eens op onze website:

Wij hebben er de ballen
verstand van…
maar wel van echte graskaas!
Smaaq graskaas 500 gram € 4,99

www.slagerijhorneman.nl

Winkeliers:

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

De hele maand juni geven wij u de aanschafwaarde
van uw ZandvoortPas cadeau

Gratis ZandvoortPas Actie:

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

Wist u al dat wij ook zeer
leuke en aparte Vaderdag
cadeaus hebben? (17 juni)
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Juni Special:

€ 7,50 korting op iedere behandeling
van € 20 of meer! 1 p.p. en niet i.c.m. met andere aanbiedingen.
Behandeling volgens afspraak: 023-888 5157 / 06-1402 9888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

In de maand juni:
www.orangeriezandvoort.nl

Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Met de ZandvoortPas
krijgt u 10% korting
op de hele collectie!!!

Mode en trends:

Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bibi for Shoes - Kerkstraat

for shoes

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

Tel. 023 571 44 10

Sea Optiek - Haltestraat

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Medina woninginrichters - Haltestraat

Horeca:

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Medina Woninginrichters

Aanbieding:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Op vertoon van
023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - 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 F1

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 23 - 2012

Verzonden omgevingsvergunningen

Vergadering college

Omgevingsvergunning

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.

Schoonmaak GFT-containers

Van 11 juni 2012 t/m 15 juni 2012 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.

Ter inzage legging Jaarrekening 2011 en de
Voorjaarsnota 2012

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet liggen het Jaarverslag 2011, inclusief jaarrekening en productrekening en de Voorjaarsnota 2012, inclusief begrotingswijzigingen
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
De Voorjaarsnota vormt de (jaarlijkse) start van de nieuwe begrotingscyclus betreffende het jaar 2013 en is de opmaat voor
de opstelling van de Programmabegroting 2013. In deze Voorjaarsnota vindt u de kaderstellende keuzes op beleidsmatig en
daaraan gerelateerd budgettair vlak, als basis voor een nieuw
budgettair meerjarenperspectief 2013-2016. In deze nota staan
de ombuigingen voor de komende jaren opgenomen.
De Jaarrekening 2011 staat op de agenda gemeenteraad – informatie op 5 juni en gemeenteraad debat en besluit op 20 juni.
De Voorjaarsnota 2012 staat op de agenda gemeenteraad – informatie op 19 juni en gemeenteraad debat en besluit op 4 juli.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Haarlemmerstraat 11a, plaatsen dakkapel en uitbreiden pui
woonkamer, ingekomen 25 mei 2012, 2012-VV-070.
- Hogeweg 74, reparatie werkzaamheden aan de gevel, ingekomen 29 mei 2012, 2012-VV-071.
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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Swaluëstraat 2, plaatsen van drie antennes, verzonden 29
mei 2012, 2012-VV-066
- Hasebroekstraat 2, kappen boom achtererf, verzonden 30 mei
2012, 2012-VV-065.
- Boerlagestraat 6, kappen boom voortuin, verzonden 31 mei
2012, 2012-VV-054.
- Strandafgang Barnaart 31 a&b, plaatsen verenigingsgebouw,
verzonden 31 mei 2012, 2012-VV-050.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan Aqua Fun
Waterballs voor het plaatsen van een waterbak met walking
balls (waterballen) als een attractie met kaartverkoop. Deze
waterbak zal geplaatst worden:
- van 8-7-2012 t/m 20-7-2012 bij strandpaviljoen Far Out;
- van 21-7-2012 t/m 20-8-2012 bij strandpaviljoen Mango’s
Beach Bar;
- van 21-8-2012 t/m 4 september 2012 bij strandpaviljoen
Skyline.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij Muziekfestival

Om het Muziekfestival op zaterdag 14 juli 2012 18:00 uur
tot zondag 15 juli 2012 01:00 uur uur een parcours aan te
bieden is het gewenst om de Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Haltestraat af te sluiten voor verkeer. De burgemeester
heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2012-001557
2012/04/000394 verleend.
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 voor de duur van het evenement:
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 het Dorpsplein nabij Gasthuisplein;
- op de Pakveldstraat ten zuiden van de Swaluëstraat;
- op de Haltestraat nabij het Raadhuisplein;
- op de Haltestraat nabij de Zeestraat;
- op de Diaconiehuisstraat nabij de Nieuwstraat;
- op de Koningstraat nabij de Oosterstraat;
- op de Kanaalweg nabij de Oosterstraat;
2. op maandag 9 juli 2012 de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord
“zaterdag 14-7-2012 van 18 tot 01 uur” te plaatsen op de locatie
van de parkeervakken binnen het gebied van Muziekfestival.

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.

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/05/001047 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Vragen over een bouwplan?

Bezwaarschriften

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

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

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.
Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van
www.werkeninzandvoort.com.
Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort.

judo

strandbridge

Nieuwe zwarte banden in Zandvoort

Strandbridgedrive wederom een groot succes

Marcel van Rhee van Kenamju Zandvoort is apetrots. Twee van zijn judopupillen hebben

500 bridgers hebben afgelopen zaterdag genoten van de

dag in het leven van een judoka.

joens hun favoriete spel te beoefenen. In tegenstelling tot

zondag in Beverwijk hun zwarte band in ontvangst mogen nemen, altijd een bijzonder

Stan van Marle (l.) en Jessey Kochheim (r.)

Stan van Marle en Jessey
Kochheim werden door Van
Rhee klaargestoomd voor
deze eervolle handeling.
Met de overhandiging van de
zwarte band hebben zij ook
hun eerste Dan gehaald en
kan er nu hard gewerkt wor
den aan de 2e Dan. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met dit
heuglijke feit.

Stal de Naaldenhof mag niet uitbreiden

Twee omwonenden van de
manege aan de Zuidlaan in
Bentveld hadden een ziens
wijze ingediend tegen de
vergunning tot uitbreiding,
die nu dus gehonoreerd
werd. Hun argument is dat

er nu al vaak overlast is van
stank en dat die lucht ook
binnenshuis waar te ne
men is. Eigenaresse Pluis
Lindeman had de vergun
ning aangevraagd maar
kreeg nul op rekest. Ze geeft

aan dat er amper sprake is
van stank. “We hebben de
boel onlangs helemaal op
geknapt want de situatie
was inderdaad niet bepaald
netjes, het stoorde ons ook.
De paddocks (kleine weitjes,
red.) zijn nu weer netjes en
de paardeneigenaren zijn
verplicht om eventuele mest
zelf en wel direct op te rui
men”, aldus de eigenaresse.

zaalvoetbal
Schoonmaakbedrijf Weber aan kop
In de tweede ronde van het grote zaalvoetbaltoernooi van
Sportcafé Zandvoort is er al een behoorlijke schifting ontstaan. De kampioen van vorig jaar, schoonmaakbedrijf Weber, staat alweer bovenaan in poule 1.
Maar ook de verliezend fina
list van 2011 laat zich weer
gelden. In poule 2 staat
Sacktime bovenaan maar
die moeten nog tegen een
andere tegenstander van
behoorlijk formaat, Bibi for
Shoes, spelen. Dit zou zo
maar eens de sleutelwed
strijd voor beide ambitieuze
teams kunnen zijn. Omdat
deze wedstrijd op woens
dag wordt gespeeld, kan de
Zandvoortse Courant geen
uitslag geven.
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In poule 3 komen we een
oude bekende tegen op de
eerste plaats. Hoewel het
natuurlijk nog lang niet ge
speeld is, staat voorlopig het
Hof van Heemstede fier bo
venaan. In poule 4 is er nog
maar een wedstrijd gespeeld.
Café Anders heeft daarin
met 5-2 gewonnen van de
Zilvermeeuw. De laatste wed
strijd in poule 5 moet uitma
ken wie er als eerste eindigt.
Zowel Klisjeemannetjes als
Chin Chin’s Elite hebben bei

vorig jaar, hadden de bridgers ideaal weer voor een evenement aan het strand.

Beste Zandvoortse paar (8e plaats) was Nellie Castien & Wim Koning

paardensport
Stal de Naaldenhof in Bentveld mag definitief niet uitbreiden. Vorige week sprak de Raad van State het vonnis uit in
een bodemprocedure die omwonenden hadden ingediend
tegen uitbreiding wegens mogelijke stankoverlast.

mogelijkheid om in de zestien deelnemende strandpavil-

de van DIT Bouw & Techniek
gewonnen. Het tweede team
van Chin Chin staat boven
aan in poule 6 en moet alleen
de Lamstrael van zich afhou
den om als eerste te eindigen.
Chin Chin 1 doet het goed in
poule 7. In de eerste wedstrijd
van die poule hebben ze met
4-3 gewonnen van Airforce.
Tot slot staat Haarlemmers in
poule 8 bovenaan. Zij waren
te sterk voor Oude Halt seni
oren, die met 7-3 het hoofd
moesten buigen.
Deze week worden de laat
ste wedstrijden in de poules
gespeeld en komende week
dinsdag beginnen de kwart
finales.

Alvorens tot de uitslag over
te gaan, kon voorzitter Hans
Hogendoorn twee lokale or
ganisaties namens de stich
ting Zandvoortse Bridge
Activiteiten (SZBA) blij maken
met een aardig geldbedrag. In
eerste instantie werd € 500
aangeboden aan de folklo
revereniging De Wurf, die als
dank hiervoor een door de
bridgers zeer gewaardeerde
kledingschouw presenteer
de. De Zandvoortse radiozen
der ZFM kan binnenkort de
verouderde apparatuur gaan
vervangen, dankzij een dona
tie van € 1000, die door ZFMvoorzitter Pieter Joustra en

programmaleider Albert Jan
Vos graag werden aanvaard.
Aan de lokale bridgeclub ZBC
was al eerder in verband met
het 65-jarig bestaan een lap
top overhandigd.
Aan de spanning, qua resul
taat, maakte Hogendoorn
toen een eind met de op
somming van de tien beste
paren. Eerste werden de heer
en mevroauw Cordes uit
Bloemendaal met de fraaie
score van 68,47%. Zij moch
ten uit handen van Marijke
Dessing van de stichting
Academische Reizen een
keuze maken uit een twee

tal culturele trips, inclusief
rondleiding, drankjes en
lunch, naar Haarlem of de
Hermitage in Amsterdam. Op
de tweede plaats eindigden
Margaritha en Rens de Ruiter
met 66,16%. Voor het best
presterende Zandvoortse
paar was eveneens een prijs
beschikbaar (een dinerbon
van De Haven) en die ging
naar Nellie Castien en Wim
Koning, die op de 8e plek be
slag legden met 61,49%. Alle
prijzen waren ter beschikking
gesteld door de strandpavil
joens, Holland Casino, Center
Parcs, Jaap Kroon en Oran
gerie|Beauty|Zandvoort.
De waardering voor de
beste lunch, die alle deelne
mers hadden ingevuld, gaf
een nipte (maar verdiende)
overwinning te zien voor
paviljoen Plazand (no. 17).
Zij eindigden met het zeer
geringe verschil van 0,03
punten (!) voor De Haven
van Zandvoort, die deze no
minatie de afgelopen jaren
al twee keer achter elkaar
had gewonnen. SZBA kreeg
terecht complimenten voor
de vlekkeloze organisatie
en zal zich met plezier gaan
voorbereiden op volgend jaar.

handbal
Ook laatste wedstrijd gaat verloren
De handbaldames van ZSC hebben ook hun laatste veldwedstrijd niet in winst om kunnen zetten. In Monnickendam werd het tegen de nieuwe kampioen met de zelfde
naam 13-6. Volgend seizoen zal Zandvoort een stapje terug
moeten doen.
Zandvoort heeft al het hele
jaar last van speelsters die
niet in staat zijn om wedstrij
den te spelen. Daarom moet
er vaak een beroep op de juni
oren gedaan worden, die daar
wel weer veel leren natuur
lijk. Zo ook afgelopen zon
dag. “Monnickendam stond
bovenaan en bij winst zou
den zij kampioen worden. Zij
waren dan ook erg gebrand
op een overwinning. Dankzij

de invalsters Annelot Kaspers,
Maaike Paap en Noëlle Vos uit
het junioren B-team waren
we met precies 7 mensen en
hadden we geen wissels”, ver
telde woordvoerster Angela
Schilpzand.
Aan het begin van de wed
strijd was Zandvoort nog
wat afwachtend en terug
houdend waardoor ze al
snel met 3-0 achter stonden.

Maar gaandeweg raakten
ze meer in hun spel. Vooral
verdedigend ging het erg
goed, waardoor de dames
van Monnickendam wat ge
ïrriteerd raakten omdat ze
maar niet tot scoren kwa
men. De ruststand was dan
ook maar 6-3. “In de tweede
helft bleef het verschil lang
3 doelpunten maar halver
wege kregen we een dipje
en kon Monnickendam snel
uitlopen naar uiteindelijk
13-6”, aldus de Zandvoortse
doelvrouw. Doelpunten ZSC:
Maaike Paap, Laura Koning
en Christel Gazenbeek ieder
2 doelpunten.
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tennis
Na teleurstellend gelijkspel volgt knappe winst
Ondanks dat het eredivieteam van Tennisclub Zandvoort

(TCZ) zondag met 3-0 heeft voorgestaan in de thuiswedstrijd
tegen het Amstelveense Amstelpark, hebben ze de klus

niet af kunnen maken. Het tweede heren enkel en de beide
dubbels werden verloren waardoor de einduitslag weer he-

lemaal in balans was. Afgelopen dinsdag werd echter zeer
knap met 5-1 gewonnen van De Lobbelaar uit Zevenberg.

Een geconcentreerde Olga Savchuk

Vorige week woensdag
speelde TCZ tegen de verde
digende kampioen Leimonias
in Den Haag. De thuisclub
stond na de dames enkels
met 2-0 voor maar de Zand
voortse heren zorgden voor
een gelijke stand. De beide
dubbels bleven ook in de
hofstad waardoor Zandvoort
met 4-2 en met opgeheven

hoofd naar huis kon.
Zaterdag wachtte in Amers
foort ALTA op TCZ en de thuis
club liet blijken dat de start
van de competitie een beetje
vals was. ALTA had gelijk ge
speeld tegen Leimonias maar
daarna zowel Heerhugowaard
als TCZ verpletterd. Zandvoort
kon geen partij winnen en

ging onverrichter zaken met
6-0 weer terug.
Zondag dan thuis tegen Am
stelpark. De regen had voor
wat oponthoud gezorgd
waardoor de dames op twee
bijbanen hun werk moesten
doen. Na winstpartijen voor
Olga Savchuk (7-6, 6-2), Lesley
Kerkhove (7-6, 7-6) en Kevin
Griekspoor (6-4, 6-2) stond
Zandvoort op een comforta
bele 3-0 voorsprong. Maar
toen ging het mis. Scott
Griekspoor verloor zijn enkel
partij en ook de dubbelpartij
en van Savchuk/Kerkhove (5-7,
5-7) en Michel Koning/Marcus
Hilpert (1-6, 6-7) gingen naar
Amstelpark.

Schade ingelopen

Afgelopen dinsdag gebeurde
wat niemand verwachtte.
De thuiswedstrijd tegen het
Zevenbergse De Lobbelaar
werd met ruime cijfers ge
wonnen: 5-1. Het goede voor
beeld kwam weer van de
dames. Zowel Savchuk (6-3,
6-4) als Kerkhove (3-6, 7-5 en

7-5) wonnen hun enkelspel.
Bij de heren was er malheur
voor Kevin Griekspoor. Al in
de eerste set bij een 1-4 stand
tegen Jesse Huta Galung
moest hij opgeven wegens
een blessure. Marcus Hilpert
echter zorgde voor een
Zandvoorts punt (1-6, 6-4 en
6-3) en ook de beide dubbels
waren in goede vorm deze
keer. Savchuk/Kerkhove (0-6,
6-4 en 6-4) en Hilpert/ Scott
Griekspoor (5-7, 7-6 en 7-6)
harkten de punten binnen.
Door deze overwinning komt
Zandvoort boven de gevaren
zone al volgt er vandaag, don
derdag, nog een uitwedstrijd
tegen Popeye Gold Star dat
één plaats boven TCZ staat.
Ook kan Amstelpark nog roet
in het eten gooien. Zij spelen
thuis tegen Heerhugowaard
dat al zo goed als gede
gradeerd is. Winnen de
Amstelveners met meer dan
3 partijen verschil dan wordt
het een dubbeltje op zijn kant.
Zandvoort moet dus een aan
tal partijen zien te winnen.

badminton
Nederlands Kampioen dubbel en mix
Afgelopen weekend is Imke van der Aar Nederlandse Kam-

pioen Badminton in Tilburg geworden in het dubbel en

mixed dubbel. Ook haar broer Wessel en zusje Bregje wa-

ren voor het eerst op een NK aanwezig en deden daar veel
ervaring op.

Imke van der Aar serveert | Foto: René Lagerwaard

Imke is al vaker gewend aan
extra spanning met toer
nooien en net zoals verleden
jaar kreeg ze opnieuw extra
druk mee, omdat ze in alle
categorieën als 1e geplaatst
was. Dit jaar is zo een gewel

dig jaar voor haar geweest
met heel veel toernooio
verwinningen bij zowel de
jeugd als bij de senioren.
Imke begon als 1e jaar U15
zaterdag de dag ijzersterk,

alle partijen werden in 2
sets afgewerkt en zondag
stoomde ze met gemak op
de finales af. Echter in de 2e
halve finale, de single, ging
Imke in de 1e set door haar
rug. “Wat een moment als
je weet dat je in een prima
vorm verkeerd! Met vecht
lust en inzet werd nog wel
een 3e set eruit gesleept
maar ze kon de wedstrijd
helaas niet tot een goed
einde brengen.”, aldus moe
der Francien.
Twee onderdelen had ze toen
nog te gaan: de dubbel met
Tamara van der Hoeven en
de mixed dubbel met Luuk
van Renswouw. Met pijn en
doorzettingsvermogen en
hier en daar een tactische
verandering werd besloten

om toch door te gaan. Beide
finales werden, weliswaar in
3 sets, gewonnen waardoor
Imke met haar partners
toch zeer knap het hoogste
podium beklom met een
Nederlandse titel U15.
Nu moet ze snel herstellen
want van de zomer staat
haar ook een mooi pro
gramma te wachten. Er zijn
trainingskampen in België,
Frankrijk en Nederland waar
ze namens de Badminton
Bond Nederland naar toe
gaat om te trainen met in
ternationale toptrainers.
Aan het eind van de zomer
vakantie staat een sterk
toernooi in Duitsland op de
rit, waar ze in de U15 gaat
spelen om zich met de top
van Europa te gaan meten.

stand up paddle

In 38 uur van Engeland
naar Zandvoort
Bart de Zwart heeft vorige week een monsterprestatie verricht. Het is hem als eerste gelukt om op een SUP (stand
up paddle) de Noordzee over te steken. Daarbij komt dat
hij zonder begeleiding dit gepresteerd heeft, een gegeven
waar de reddingorganisaties niet bepaald gelukkig mee
waren. Wel was hij in het bezit van een GPS-systeem om
zijn koers te bepalen en had hij noodsignalen bij zich.

Bart wordt in het donker binnengehaald | Foto: The Spot

Opvallend vrolijk stapte hij
om kwart voor een ’s nachts
het strand van Zandvoort
op. Vanaf Lowestoft aan de
Engelse oostkust had hij
maar liefst 38 uur nodig om
bij The Spot weer aan land te
komen terwijl er maar 24 uur
voor berekend was. Hij heeft
onderweg af moeten reke

nen met mist, stroming en
regen. Vlak voor de kust van
onze woonplaats raakte hij
ook nog eens uit koers maar
een helikopter van de kust
wacht zette hem weer in de
juiste richting. Bij The Spot
werd De Zwart enthousiast
ontvangen door een grote
groep vrienden en familie.

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
Bandai Thai
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Centerparcs Park
Zandvoort
Club Nautique
De Haven van Zandvoort
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Genootschap
Oud Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Individual Hairstyling
Kindercentrum Ducky Duck
Kroon Mode
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Strandtent Helder
Tennisclub Zandvoort
Toko Bintang
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum
Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Venavo
Zandvoorts Museum
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

7

Eerste etalages
gesierd met
zandsculpturen

Zie onze advertentie op de achterpagina

A ctueel

11

Wandel4daagse
gedaan: op naar
Fiets4daagse

Cultuur

Zomerconcert door
2 zussen, begeleid
door 2 broers

Waarderingsspeld voor pastor Dick Duijves
In een werkelijk stampvolle Agathakerk heeft pastor Dick Duijves afgelopen zondag afscheid genomen van de parochies

van St. Agatha en de Antonius en Paulus. Met geschenken en hartelijke woorden werd hij zeer bedankt voor het belang-

rijke werk dat hij gedaan heeft. Als waardering vanuit het gemeentebestuur mocht burgemeester Niek Meijer hem de
Waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort opspelden.

Ook de burgemeester liet
zich van zijn humoristische
kant zien en had regelmatig
de lachers op zijn hand.

Pastor Dick Duijves krijgt de Waarderingsspeld opgespeld door burgemeester Niek Meijer

Zondag 17 juni 2012

zomerconcert

Pianoduo Martijn & Stefan Blaak
Zangduo Charlotte (alt/mezzo) &
Josefien Stoppelenburg (sopraan)
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur
(kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Duijves is ruim 23 jaar pas
toor geweest in Zandvoort
en de Antonius en Paulus
kerk in Aerdenhout. Hij oe
fende alle activiteiten uit die
bij zijn priesterambt horen,
waaronder de vieringen in
de beide kerken, huwelijks
inzegeningen, begrafenis
sen, diaconie en liturgie. De
aimabele pastor staat be

De Mannetjes

Sjans moest
even dicht

‘Maar even sjansen
met de burgemeester
en toen mochten
ze weer open’

Geef VADER een
RAY-BAN-ZONNEBRIL
voor Vaderdag en krijg
er van ons een paar
luxe RAY-BAN-SLIPPERS
bij kado!!!!!
(zolang de voorraad strekt)

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

kend om zijn betrokkenheid
bij de gemeenschap en zijn
gevoel voor timing om daar
aanwezig te zijn waar de sa
menleving hem nodig had.
Tijdens de mis liet Duijves
op zijn zo bekende humo
ristische wijze zijn leven de
revue passeren. Hij meldde
alvast dat hij bekend stond
om zijn nogal lange rede
voeringen en deze was daar
een schitterend voorbeeld
van, maar het boeide de toe
hoorders van begin tot eind.

Tennis

15

Duijves bedankte zijn
naaste medewerkers voor
de nauwe en prettige sa
menwerking en had ca
deaus voor de voorzitters
van de beide kerkbesturen.
Clementien van Polvliet,
die hem gaat vervangen in
beide parochies, kreeg een
prachtige miskelk van hem.
Hij wenste haar heel veel
succes en hoopte dat bin
nen afzienbare tijd vrou
wen een volledige taak
binnen de R.K.-kerk mo
gen innemen. Duijves gaat
naar Heemstede verhuizen
en kreeg een schitterend
geschenk om te kunnen
spenderen. Er was maar
liefst € 11.000 voor hem bij
eengebracht. Tijdens de zeer
geanimeerde receptie na
afloop werden er nog veel
anekdotes opgehaald. Dick
Duijves gaat nu van een zeer
verdiende rust genieten.

Moorkop

Bakker Keur keurt de prijs:
“In mijn tijd kostte die ƒ2,20...

...dat is nu € 0,99!”

Zandvoorts team
handhaaft zich
in eredivisie

Hollandse Nieuwe
voor vrijwilligers
De eerste Hollandse Nieuwe van het haringseizoen wordt

in Zandvoort traditiegetrouw door Haringkraam Arie Koper aangeboden aan Zandvoortse vrijwilligers. Dit jaar
koos eigenaar Arie Guyt van de haringkraam op het Raadhuisplein voor de vrijwilligers van Culinair Zandvoort.

Arie Guyt overhandigt de Hollandse Nieuwe aan Harry Lemmens

Guyt bedankt de vrijwilligers
met het zilte zeebanket om
dat zij ervoor hebben gezorgd
dat zoveel Zandvoorters een
weekend lang culinair hebben
kunnen genieten. Met een
schaal vol Hollandse Nieuwe,
die ook dit jaar weer voor
treffelijk smaakt, was hij naar
Nieuw Noord gereden waar

een groot deel van de vrijwil
ligers maar wat graag naartoe
was gekomen om deze geste
van de Katwijkse ondernemer
zich te laten smaken. En dat
ging lekker aan het staartje,
de ene wel en de andere geen
uitjes of zoetzuur erbij, en bin
nen de kortste keren was de
schaal leeg.

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Inspreken op de agendapunten
van de gemeenteraad?
Kijk op pagina 14
Gemeente Zandvoort

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
een moorkop voor de prijs van Keur (99 ct!).
Geldig t/m zondag 17 juni 2012.
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familiebericht

burgerlijke stand

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze lieve pap en opa

Hen k SStte enb
nbeerg
rgeen
6 januari 1936

3 juni 2012

Familie Steenbergen
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Adriaan Willem Jan Koning
Onne
29 oktober 1947

11 juni 2012

Geboren:

Siem, zoon van: Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs, Brigitte.
Yasmen, dochter van: El Arabi, Hossam en: Reheab Mohamed
Mokhtar Tohami.
Jelena, dochter van: Brakenhoff, Remco Johannes Theodorus
en: Pranic, Marinela.
Mare Liese, dochter van: Timmermans, Michiel Lucas en: Kint,
Evelien.

Nick
Fleur & Rick

Overleden:

van de Staak geb. Toben, Maria Paulina Johanna, oud 87 jaar.
van der Vlugt, Johanna Klazine, oud 61 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Onze vader ligt opgebaard in het Yarden Uitvaartcentrum
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar gelegenheid
is tot afscheid nemen donderdag 14 juni van 18.30 uur tot
19.15 uur.

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

dankbetuiging
Namens de familie dank ik u hartelijk voor de
liefdevolle woorden, steun en warmte, prachtige
bloemen, brieven en kaarten, die ik heb ontvangen
na het overlijden van mijn allerliefste Peter.

Petrus Johannes
Anthonius Rutte

Iets te (ver)kopen?

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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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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Laag

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

Visseringsweg 40, Diemen

Gerrie Rutte-Damen
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colofon

Druk: Dijkman offset

Voor altijd in mijn hart.

www.clubnautique.nl
juni

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

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

Strandpaviljoen 23
Boulevard Barnaart, Zandvoort
Telefoon 023 57 157 07

Keller, Robin Boy en: Megens, Berthel.

Correspondentieadres:
De heer O. Koning
’t Krom 22
2011 JM Haarlem

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 15 juni in
Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te
Driehuis. Tijd van samenkomst 16.30 uur.

bij

Gehele jaar geopend!

Ondertrouwd:

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur Mevr. Dra. T.J. Koens uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl

Onne & Natasja

2

Nederland - Portugal

Nijk, Tiemen en: Hilhorst, Dieuwertje.
Jobst, Mark Martijn en: de Boer, Muriel Anouk.
Zwemmer, Bart en: Ghioc, Georgiana.

Wat wij niet met zoveel woorden hebben kunnen zeggen tegen
jou, dat zal je heus wel weten, Pa wij houden van jou

Zaterdag 17 juni 20.45 uur

2 juni - 8 juni 2012

Gehuwd:

Heel bijzonder,
heel gewoon,
Gewoon een heel
bijzonder mens.

waterstanden

www.zandvoortsecourant.nl

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

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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15 Vismaaltijd - Gasthuisplein, aanvang 17.30 uur
15 Zing in Zandvoort - Meezingspektakel.

Zandsculpturen in bedrijven
Zandvoort is deze zomer decor van het EK Zandsculpturenfestival 2012 dat op 31 augustus wordt geopend. Vanaf dinsdag worden er ook in een aantal bedrijven (kleine)
zandsculpturen gemaakt door kunstenaars van de World Sand Sculpting Academie
(WSSA) in Den Haag.

Pour Vous Moerenburg en
vrijdag bij Kaashuis Tromp.
Het grote festival dat officieel
geopend wordt op 31 augus
tus, heeft het karakter van
Europees Kampioenschap
Zands culpturen bouwen
meegekregen. Twee weken
daaraan voorafgaand zul
len de deelnemers aan het
kampioenschap beginnen
met hun bouwwerken, die
verspreid door het centrum
zullen verrijzen.

Kerkplein, aanvang 20.00 uur

16 Open dag - Zandvoortsche Bomschuit Bouwclub.
Tolweg 10a, 14.00-17.00 uur

17 Classic concerts - Zomerconcert.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

17 Kunst en boekenmarkt - Raadhuisplein,
11.00-17.00 uur

17 EK Voetbal 2012 - Portugal-Nederland.
20.45 uur, live in diverse horeca

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 14/6-20/6

Alvin and the chipmunks 3 (NL)
Wo+Za+Zo om 13:30 uur

Kauwboy (NL)
Wo+Za+Zo om 15:30 uur

Men in Black 3D
Do t/m Di om 19:00 en 21:30 uur

Shame
Wo om 19:30 uur

Verwacht 27/6:
• De Piraten 3D-Titanic • 3D-Intouchables

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

Het eerste mini-zandsculptuur in de maak

Kunstenaar Maxim Graper
dam is student aan de WSSA
die het spits af mag bijten.
Hij is dinsdagochtend aan
een sculptuur in de Jupiter
Plaza begonnen. Zijn beeld
wordt een ouderwetse

Zandvoortse badkoets met
een achtergrond van duinen
en de zon.
Woensdag is in hotel Hoog
land een sculptuur verrezen,
vandaag zal dat gebeuren in

Politiek verslag

Het Zandvoorts Museum
haakt hierop in en opent
zaterdag 16 juni een ten
toonstelling over de inter
nationale geschiedenis van
het bouwen van beelden
van zand.

Raadsvergadering Informatie d.d. 6 juni

Jaarrekening en Milieuverslag 2011
Vorige week dinsdag was alleen een raadsvergadering Informatie gepland. Op de agenda
stonden dan ook enkel zware agendapunten, waaronder een ontmoeting met de accoun-

tant over zijn bevindingen ten opzichte van de Jaarrekening die later op de avond werd
besproken. Als laatste was het Milieujaarverslag 2011 uit de behandeling van de Jaarrekening 2011 gehaald en als extra agendapunt op de agenda geplaatst.

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Houdt van oranje!

Kom voetbal kijken in ons gezellige
beachhouse dan gaan we er samen met
u weer een gezellig feestje van maken.

Wint Nederland dan…..
een rondje van het huis!

Zondag 17 Juni:

Vanaf 20.00 uur een
EK barbeque € 15.50 pp
Kinderen € 7,50
Graag vooraf even reserveren
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Uit de vergadering bleek dat er
nogal wat nadelige resultaten
van een aantal programma’s
zijn. Het jaarrekeningsaldo
van 2011 heeft een nadelig re
sultaat van ruim € 1,4 miljoen
voor resultaatbestemming en
€ 128.061 voordelig na re
sultaatbestemming. Het
verschil zit in diverse grote
en minder grote posten.
Enkele grote posten zijn
lagere parkeerinkomsten
(- € 475.000); voordeel op het
renteresultaat (+ € 179.000);

lagere opbrengst toeristen
belasting (- € 188.000) en
hogere algemene uitkering
(- € 260.000).
Het college had al een groot
aantal vooral technische vra
gen, die schriftelijk vooraf
gaande aan de vergadering
door de diverse partijen wer
den gesteld, ook weer schrif
telijk beantwoord. Vragen
van een drietal insprekers
en van de raad werden zo
veel mogelijk door de vier

wethouders beantwoord. Er
was deze vergadering geen
gelegenheid om met elkaar
in discussie te gaan. De par
tijen kunnen zich nu aan de
hand van de antwoorden van
de wethouders voorbereiden
om de discussie in de ver
gadering raadsvergadering
Debat op 20 juni aanstaande
met elkaar aan te gaan. Dat
zal best een zware discussie
worden, waarbij eveneens het
Milieujaarverslag 2011 bedis
cussieerd zal worden.

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

column

Dorpie pikken
Toen ik laatst boodschappen
ging doen, zei ik tegen mijn
onwettige echtgenote: “Ik ga
even een dorpie pikken.”“Wat
ga je doen?”, vroeg ze. Logisch
dat ze niet wist waar ik het
over had. Ze is van 1976.
Tien jaar daarvoor woonden
mijn familie en ik letterlijk
aan zee, in een bijgebouw
tje van strandpaviljoen 2A
aan de zuidboulevard. Elke
zaterdag gingen mijn broer
en ik een ‘dorpie pikken’. Dan
kregen we zakgeld mee en
maakten we steeds weer de
zelfde route van strand naar
het centrum. Via de boule
vard en langs de watertoren
ging het naar de eerste stop:
de etalage van platenzaak
Discotaria onder de pas
sage. In de etalage lagen de
mooiste platenhoezen van
de nieuwste langspeelplaten.
Als we vervolgens doorliepen
en bovenaan de Kerkstraat
stonden, begon het spel.
Broer Hans, die, toeval be
staat niet, sinds half jaren
90 in de Kerkstraat woont
met zijn Anja, pakte me bij
mijn nek en drukte dan mijn
hoofd naar beneden, tot
dat zijn arm gestrekt was.
Vervolgens liep hij samen
met zijn ‘hondje’ de drukke
straat af. Onderweg kregen
we altijd de slappe lach. Het
is maar goed dat gevoel voor
humor kan groeien met de ja
ren. De wandeling eindigde
op het Kerkplein, bij de Belg.
Gebiologeerd keken we toe
als Puck Pieterse de versge
bakken frieten ging zouten.
Met een onwijs zure snoet.
Alsof hij geen zout over de
frieten strooide, maar onge
bluste kalk over een lijk. Het
weerhield mijn broer er niet
van om 3 gevulde puntzakken
te bestellen, 1 voor mij en 2
voor hem, die hij in 2 happen
leeg kreeg.
En daarna gingen we weer te
rug. Maar niet voordat Hans
nog bij Giraudi was ge
stopt en ik bij Discotaria
met kloppend hart vers
vinyl had aangeschaft.
Mooi avontuur was dat
in ’66. Dorpie pikken.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 okt. t/m 12 dec.

Denderend door de duinen,
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.
Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit D aan.
U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren. Stokken en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg over al
wat er leeft. Goede schoenen is een must. Verzamelen bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief
entree waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
5 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

steunt oranje door dik en dun

Oranje fan van de week
Wedstrijd Ned – Den

Grandcafé Sjans, dat vorige week vrijdag op last van de

burgemeester was gesloten, kan de deuren weer openen.

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
19 september – 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 september t/m 21 december

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt
rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december
Nieuw: Vanaf september Boetseren
(geen beeldhouwen) in de ochtend!
Woensdag10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Workshop Tarot
voor beginners, twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 t/m 20 november

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen.
Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december
Let op: Ons nieuwe cursusseizoen is nog
niet geactiveerd op onze website.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330
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Specialist voor al uw bloemwerken.

Grandcafé Sjans
mag weer open

JazzDance 55+Jong

Woensdag 20:00 – 21:30

Kleurrijke taferelen!
P.S.: Let op onze aanbiedingen!

Maandagochtend is er een constructief gesprek geweest

tussen de gemeente en de exploitanten van het grand

Ruud van Steenbrugge

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Aanbieding:
Onze heerlijke en veel gevraagde moorkop
en/of oranje soes uit eigen bakkerij
van € 1,95 voor € 1,65
En natuurlijk voor bij het voetballen:
oranje chocolade!
Tevens speciaal voor Vaderdag heerlijke
Leonidas bonbons in speciale verpakking.
Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

café. Er gelden wel een aantal nieuwe voorwaarden.
Burgemeester Niek Meijer
zag zich vorige week ge
noodzaakt om Grandcafé
Sjans aan de Haltestraat
tot nader order te sluiten.
Aanleiding was een reeks
van incidenten. In het nog
pas enkele weken geleden
geopende grand café heb
ben recentelijk een schietin
cident, een geweldsincident
en een bedreiging vanaf het
terras plaatsgevonden. Een
van de eigenaren zou de
politieonderzoeken gefrus
treerd hebben.
Maandagochtend spraken
de burgemeester en de ex
ploitanten over mogelijke
heropening. Daarop heeft
de burgemeester besloten
dat het restaurant onder
strikte voorwaarden weer
open mag. De exploitanten
dienen het karakter van
restaurant/grand café te
bewaken, zodat geen ‘feest
café’ ontstaat. Ook mag het
café op vrijdag en zaterdag
geen harde muziek draaien
om 'uitgaanspubliek' te trek
ken. Het grand café dient de
komende maanden uiterlijk
om 01.00 uur te sluiten. Op
vrijdag- en zaterdagavond
dient er vanaf 22.00 uur een
gastheer of portier aanwe
zig te zijn en het grand café
moet zorgen voor bewaking
met camera’s of andere
opnameapparatuur. De ex
ploitanten moeten bij inci

denten proactief handelen
richting politie en gemeente.
Eén van de exploitanten is
van de vergunning verwij
derd en mag daardoor het
restaurant niet meer exploi
teren.
De directie van Grandcafé
Sjans heeft een kort pers
bericht opgesteld, waarin
spijt wordt betuigd en de
heropening wordt aange
kondigd. “De afgelopen pe
riode zijn tot grote spijt van
Grandcafé Sjans een aantal
ernstige incidenten in en/
of rond Grandcafé Sjans
voorgevallen. Deze inciden
ten lijken samen te hangen
met het op vrijdag- en za
terdagnacht functioneren
van het grandcafé als een
soort ‘feestcafé’, hetgeen
helaas, ten dele, ongewenst
publiek heeft aangetrokken.
Om dergelijke incidenten in
de toekomst te voorkomen,
past Grandcafé Sjans per
onmiddellijk de exploitatie
aan. Het grandcafé zal enkel
nog worden gericht op res
taurantgebruik met terras.”
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Antilliaanse en Surinaamse hapjes
bij Sheila’s Koffie en Broodjeshuis
Het was smikkelen en smullen afgelopen vrijdag bij Sheila’s Koffie en Broodjeshuis op het Gasthuisplein. Sheila
Truder had, samen met kok Iwan Esajas, gezorgd voor
heerlijke Antilliaanse en Surinaamse hapjes. Met het geluid van swingende Caribische muziek door Freddy Cumbs
in de oren werden de smaakpapillen aangenaam verrast.

Sheila met kok Iwan Esajas

Om te beginnen een pittig
pindasoepje, gevolgd door
een lekker pasteitje. Bij de
Surinaamse hoofdgerech

ten kon gekozen worden uit
‘strakke bami’ of de overbe
kende ‘roti’ en BB+R (bruine
bonen met rijst), door het

orkest van Max Woiski in
Nederland beroemd ge
maakt. Als Antilliaans ge
recht stond stoba (gestoofd
vlees met rijst en banaan)
op het menu. Natuurlijk kon
een smakelijke cocktail met
vruchten niet ontbreken
en dat werd een Sranang
Punch, waarbij gekozen kon
worden uit kokos-, banaanof mangosap. In het begin
was de aanloop nog rustig,
maar tegen zessen werd
het drukker en drukker. Vele
Zandvoorters kwamen toen
het eten afhalen om het
thuis op te eten, maar ook
de tafeltjes binnen en bui
ten waren snel bezet. Een
leuk en geslaagd initiatief
van Sheila, dat zeker voor
herhaling vatbaar is.

OOK Zandvoort organiseerde
succesvolle verwendag
De 2e verwendag voor (ex)kankerpatiënten in Zandvoort was een succes. Om moed en

inspiratie te geven organiseerde Steunpunt OOK Zandvoort deze dag. In de ochtend was
er ontvangst met koffie en een gebakje en werd er een heerlijke lunch geserveerd.

het Zandvoorts Mannenkoor.
De bezoekers genoten volop.
Naast de inzet van enkele
vrijwilligers werkten ook alle
docenten weer belangeloos
mee aan deze topdag.

Optreden van het Zandvoorts Mannenkoor

De circa 35 deelnemers kon
den door de dag heen kiezen
uit 8 workshops zoals schilde
ren, creatieve therapie, boet

seren, massage, gezichtsbe
handeling en yoga. Ook kon
men de handen laten ma
nicuren en meezingen met

De eerstvolgende bijeen
komst van de lotgenoten
groep voor kankerpatiënten,
de Toon Hermansgroep, is op
vrijdag 14 september in het
Steunpunt OOK Zandvoort
aan de Flemingstraat 55.

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. Wanneer zaken als zwerfvuil, verkeersborden, zitbanken,
afvalbakken, straattegels, boomgaten, hekjes, lichtmasten, conGemeente Zandvoort
tainers, openbaar groen etcetera, niet aan die criteria 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!?

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)

Mironovski-prijs voor oud
Zandvoorter Jan Weber

Oud-Zandvoorter Jan Weber,
zoon van Maarten Weber,
heeft afgelopen week de
Mironovski prijs in ontvangst
genomen. Deze bijzondere
prijs, genoemd naar de Poolse
uitvinder van de pacemaker,
kreeg hij voor zijn baanbre
kende innovatieve oeuvre
op het gebied van pacema
kers en stents. In 2010 werd
Weber in een Technology
Insight Report over Coronary
Stents, een onderzoek dat
zich uitstrekte over een
twintigtal bedrijven werk
zaam op dit terrein, vermeld
als een van de drie topuitvin
ders van Amerika. Jan Weber
werkt al 15 jaar voor het grote
Amerikaanse bedrijf Boston
Scientivic, sinds 2007 is hij
geïnstalleerd in Maastricht.

Met Flair kom je er wel

In deze moeizame tijden voor
ondernemers, is het mooi om
te zien dat er ook nog licht
puntjes zijn. Flair Beauty &
Hair viert volgende week het
eenjarige bestaan. Het wordt
zelfs een dubbel feestje, want
er wordt tevens gevierd dat
het team onlangs is uitge
breid met 2 nieuwe zelfstan
dig ondernemers Olaf en
Nicky.

Zandvoortse bedrijven
steunen Charity Event

Het Bem Vindo Charity
Event, dat komende zon
dag vanaf 13.00 uur plaats
vindt op landgoed Duin en
Kruidberg, wordt gesteund
door een aantal Zandvoortse
bedrijven. De volledige op
brengst van de entree is voor
Oscar Brenninkmeijer die
een kindertehuis in Extrema

(Brazilië) runt. Het tehuis
heeft dringend behoefte aan
een schoolbus en daarvoor
hoopt de organisatie vol
doende geld binnen te ha
len. Bezoekers worden ont
vangen met een sprankelend
aperitief van De Kasteelhoeve
en worden verder culinair
verwend met amuses van
het sterrenrestaurant ‘de
Vrienden van Jacob’. Ook is
er onder andere een cham
pagne- en wijnproeverij en
een kunstworkshop met de
Zandvoortse kunstenares
Margot Berkman.

Open dag Bomschuitclub

De Zandvoortsche Bom
schuit Bouwclub, een mo
delbouwvereniging die tot
doel heeft de cultuurhistorie
van ons dorp op schaal te
vereeuwigen, houdt 16 juni
haar jaarlijkse open dag. De
leden tonen op die dag hun
werkstukken, bestaande uit
modellen van bomschuiten,
garnalenbootjes, haringkar
ren, badkoetsen en derge
lijke. Het bestuur en de leden
staan komende zaterdag in
het clubgebouw, Tolweg 10a,
van 14.00 tot 17.00 uur klaar
met een hapje en een drankje
om u te ontvangen.

Strandschoonmaak

Vorige week hebben twin
tig medewerkers van Canon
Nederland het strand van
Zandvoort een stuk schoner
gemaakt. Met deskundige
ondersteuning van vrijwil
ligers van het Zandvoortse
Juttersmu-ZEE-um hebben
zij ruim 500 kilo zwerfaf
val ingezameld. Deze ac
tie stond in het teken van
Wereldmilieudag. Canon gaf
gehoor aan een verzoek van
gemeente Zandvoort om op

deze dag aandacht te hebben
voor het probleem van zwerf
afval op het Zandvoortse
strand. Zwerfafval is niet al
leen slecht voor het milieu,
maar ook gevaarlijk voor kin
deren en dieren.

Nieuw pand SNS Bank

Op vrijdag 22 juni opent de
nieuwe SNS Winkel aan de
Binnenweg 3 in Heemstede
zijn deuren. Nadat het
Zandvoortse filiaal van de
SNS bank, dat lange tijd op
de hoek van de Hogeweg en
de Grote Krocht gevestigd
was, haar deuren had ge
sloten, konden klanten van
SNS in Haarlem terecht. Nu
is er, onder leiding van een
Zandvoortse ondernemer,
een kantoor in Heemstede
geopend. In het nieuw ge
opende pand vertellen de me
dewerkers u graag wat u van
de SNS Bank in Heemstede
kunt verwachten. Ook de
Zandvoortse cliënten zijn dus
helemaal nieuw onderdak.

Geen hoge windmolens

In een persbericht laat Eneco
weten dat er is besloten om
af te zien van het plan om,
voor het nieuwe windmo
lenpark voor de kust van
Zandvoort en Noordwijk, ho
gere windmolens te plaatsen
dan in een eerder
plan gepresenteerd
was. Volgens Eneco
betekent dit een dui
delijke vermindering
van de zichtbaarheid
vanaf de kust van
het windmolenpark. Een en
ander houdt in dat het park,
dat de naam Luchterduinen
heeft gekregen, definitief
zal bestaan uit 43 identieke
windmolens van 3 MegaWatt
van 139 m hoogte. Hiermee
kunnen ca. 135.000 huishou
dens voorzien worden van
groene energie. De bouw
van Eneco Luchterduinen zal
in juli 2014 starten en na de
zomer van 2015 zal het park
operationeel zijn.
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Vrijdag 15 juni Kerkplein 19.30 - 22.30 uur
Met medewerking van de Zandvoortse koren
Presentatie: Henk Jansen

Zing met ons mee!

BANDENSERVICE
VAN DER VELD
Vanaf 15 juni t/m 24 juni
is onze bandenservice wegens
vakantie gesloten.

Actie vanaf

donderdag 14 juni
t/m zondag 17 juni


Poesta brood € 1,25



Kaiserbroodjes 5 voor € 1,25
Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

Vanaf maandag 25 juni staan
wij weer voor u klaar.

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
Banden (winter/zomer/all-weather)
De- en monteren • Balanceren • Reparaties
Accu’s • Opslag banden • Reinigen wielen

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

www.autobedrijfzandvoort.nl

Nieuw in Heemstede de SNS Bank!
Een bank met een gezicht.
We zijn er ook voor alle inwoners van Zandvoort die al klant
zijn of willen worden van de SNS Bank.
Kom langs om kennis te maken met ons onder het genot
van een kop koffie en ontvang de gratis Oranje gadget.

Ons team staat 6 dagen per week voor u klaar.
Monique Mentjox
Jolanda Sijl
Minze Zwerver

Adres: Binnenweg 3 te Heemstede
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Buitenschoolse opvang De Boomhut

Loket Zandvoort - Een zorg minder!
Riek (73 jaar) en Wim (75 jaar): “Onze oude dag komt dichterbij.
Hoe komen we aan hulp en zorg als het zelfstandig wonen moeilijker wordt? In
loket Zandvoort kregen we uitleg over diverse voorzieningen en regelingen rond
zorg. Het was fijn te merken dat de loketmedewerker met ons mee dacht”.
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
Openingstijden centrum:

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Louis Davidscarré 1,
2042 LZ Zandvoort

Openingstijden Zandvoort Noord:

donderdagochtend van 09.00 - 11.00 uur
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort
(wijksteunpunt OOK Zandvoort)

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 14 JUNI 2012

Frisse Wandel4daagse
feestelijk afgesloten

Investeren in kwaliteit kinderopvang
Landelijk staat de kinderopvang onder druk, door de economische malaise worden er ingrijpende bezuinigingen
doorgevoerd. Hierdoor moeten ouders een veel hogere
eigen bijdrage betalen voor kinderopvang dan voorheen,
waardoor veel ouders naar andere oplossingen gaan zoeken. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit
van de kinderopvang.

Kindercentrum Ducky Duck

Mede door het verhogen van
de overheid van het deel dat
ouders zelf moeten bijdragen
aan de betaling van kinderop
vang, en door de verslechte
ring van de economie, zijn zo
wel grote stichtingen met veel
vestigingen als hele kleine
kinderdagverblijven volop aan
het bezuinigen, soms zelfs tot
sluiting aan toe. Ook kinder
centrum Ducky Duck ervaart
de effecten van de bezuinigin

gen. Zij is echter overtuigd van
de toegevoegde waarde van
professionele en kwalitatief
hoogstaande kinderopvang
op de ontwikkeling van een
kind, nu en in de toekomst, en
zij vindt dat daarop niet mag
worden bezuinigd. Daarom
investeert Ducky Duck, juist
in deze moeilijke tijden, in de
kwaliteit van de kinderopvang
door bijscholing van haar pe
dagogisch medewerkers.

Het kinderdagverblijf is een
half jaar geleden gestart met
de bijscholing voor ‘Vroeg en
Voorschoolse Educatie’ (VVE)
en heeft gekozen om te gaan
werken met de methode Uk
en Puk. Hoe deze methode
werkt, wat dit toevoegt aan
de kwaliteit van de kinder
opvang en welke positieve
bijdrage dit heeft op de ont
wikkeling van een kind, wordt
toegelicht op een informatie
avond die door de oudercom
missie van Kindercentrum
Ducky Duck op vrijdag 15 juni
wordt georganiseerd. Ook u
kunt bij deze avond aanwezig
zijn, zie voor nadere informa
tie de advertentie op pagina
10 van deze krant.
Ook ouders/verzorgers van
kinderen die (nog) geen ge
bruik maken van diensten
die aangeboden worden
door Ducky Duck, maar wel
geïnteresseerd zijn in de ont
wikkeling van een kind, zijn
vrijdagavond van harte wel
kom in kindercentrum Ducky
Duck, Louis Davidscarré 1.

Verrassend kreeftenmenu bij Helder
Vorige week vrijdag presenteerde strandpaviljoen Helder
een kreeften, oesters en bubbelavond. In een zeer rustige
ambiance en ongedwongen sfeer deden de vaklieden hun
werk. Duidelijk werd dat de chef-kok en zijn brigade heel
wat in hun mars hebben.

Het hoofdgerecht smaakte even heerlijk als het eruit zag

De avond begon met een oes
terbuffet waar koks de verse
oesters openden en een kel
ner een verfrissende cham
pagne schonk. Vervolgens
werden de gasten naar de
tafel begeleid en werd het
menu bekend gemaakt.
Na de verrassende en zeer
smaakvolle combinatie van
een bouillabaisse met schuim
van fines de claires, een Franse

oester, en zeekraal, kregen
de gasten ‘luie’ ravioli gevuld
met kreeft in beurre blanc van
limoen en saffraan voorgezet.
Gepocheerde deegkussentjes
met een voortreffelijke beurre
blancsaus. Als tussengerecht
volgde een drietal kleine ge
rechtjes die à ‘l’amuse’ wer
den geserveerd. Een tartaar
van kreeft en Zeeuwse platte
oester begeleid door een truf
felvinaigrette, een tampura

van kreeftensushi met wasa
bimayonaise en een croquetje
van kreeft met antiboise van
Hollandse garnaaltjes. Een
feest voor de smaakpapillen
dat je niet snel vergeet. Het
hoofdgerecht bestond uit
een halve lauw/warme ge
grilde kreeft, geserveerd met
een salade van baby krop en
seizoengroenten, met hand
gesneden lekkere ‘dikke’ frie
ten en begeleid door een
eigen citroenmayonaise.
Opnieuw een feestje voor de
mond! En het was nog niet
over. Het dessert bestond uit
een scroppino, een spoom
achtig drankje gemaakt van
Hollandse bosaardbeitjes,
Taittinger en Scilliaanse li
moenen.
Topkeuken daar bij Helder. Let
u op de aankondigingen want
een volgende thema-avond
wordt al ontwikkeld, maar
daar mochten wij nog niets
van weten.

Afgelopen vrijdag werd de laatste dag van de wandel4daagse gestart in het centrum van Zandvoort. Ongeveer

anderhalf uur later werden de deelnemers, inclusief de
honden, feestelijk binnengehaald met tromgeroffel.

De wandelaars werden binnengehaald door de fanfare

In totaal werden 462 deelne
mers geregistreerd die met
veel plezier en enthousiasme
de traditionele avondvier
daagse hebben volbracht.

Ook de 28 deelnemende hon
den vonden het een prima
uitje en genoten net als de
deelnemers van het redelijk
goede wandelweer. Alleen

donderdag was het wat min
der en was er af en toe wat
regen te bespeuren.
Wethouder Andor Sandber
gen was bij de terugkomst
van alle deelnemers op het
Kerkplein aanwezig om vooral
de jonge kinderen nog eens
extra te eren. Elke keer werden
de lopers via de Grote Krocht
door drumfanfare Altesa
uit de Zilk begeleid naar de
klaarliggende medailles op
het Kerkplein. Vele ouders en
belangstellenden stonden
daar klaar met bloemen en
andere verrassingen om de
deelnemers te feliciteren. Een
leuk en gezellig gebeuren dat
zeker ook dankzij de onver
moeibare medewerking van
vele tientallen vrijwilligers
mogelijk werd gemaakt.

Tweede lustrum Fiets4daagse
De meeste deelnemers weten het al, over twee weken
dient het volgende vierdaagse-evenement zich al weer

aan. Dit jaar wordt van 26 juni tot en met 29 juni de tiende editie van de Fiets4daagse georganiseerd. Er kan elke
avond gestart worden tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf het
clubhuis van de Zandvoortsche Hockeyclub.
Er zijn routes van 15 kilome
ter rond en door Zandvoort.
Kinderen onder de 10 jaar
moeten worden begeleid
door een volwassene. Voor
de pechvogels onder de fiet

sers geen nood: Als u een
lekke band krijgt of andere
fietspech, dan komt een ser
vicewagen van Versteege
u helpen. De kaarten kos
ten € 7,50 voor 4 avonden

fietsen en een medaille,
en zijn te koop bij: Bruna
Balkenende, Versteege
Wielersport, Ankie Miezen
beek (Haarlemmerstraat 12)
en Martine Joustra (Witte
Veld 11). De mensen die zich
hebben ingeschreven voor
de triatlon hoeven niks te
doen, voor hen ligt hun
kaart de eerste avond klaar
bij de start. Meer informatie
vindt u op www.zandvoort
se4daagse.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.

LDC op z’n best
De door de gemeente ingehuurde communicatie deskundige van het LDC doet wel zijn best. Al twee
weken aaneen een dubbele pagina in deze krant. Het mag wat kosten. Huur de voorzitter van een
plaatselijke politieke partij in voor het ontwerp en de vormgeving, zo maak je vrienden. Het ‘oude’ logo
met een vrolijk hoedje verfraaien. Benadruk wat er allemaal zo mooi kan zijn aan het LDC. Strooi
Zandvoorts zand bij de inwoners in de ogen.
Zo wordt de relatie tussen Zandvoort en dit plan benadrukt: er komt zelfs een afdruk van een haring
in de stenen. Drie haringen ging niet. Dat werd teveel. Ik weet niet of u naar de kleur van deze stenen
gekeken heeft en naar de omvang van het plan; maar dat belooft een, in de dorpse sfeer passende,
kolos te worden met fikse donkerbruine accenten. Gelukkig is het LDC niet als ‘beeldbepalend’ aangewezen door het college en komt het ook niet op zo’n prominente plek in ons dorp, anders zou je er
toch vraagtekens bij kunnen zetten.

Nina en Marc Versteege
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Voor een zomerse prijs
bieden wij aan

VERZETSPLEI N 6 te ZAN DVOORT

Z A N D KO R R E L S
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................

Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

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
.........................................................

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

Nú € 212.500,00 k.k.

Deze ruime 3-kamer-maisonnette van ca. 105 m2.
(voorheen 4 kamer) met eigen opgang, inpandige
berging, ruim terras, diverse franse balkons en een privé
parkeerplaats in de parkeergarage is gelegen aan een
autovrij plein in het kindvriendelijke “park Duinwijk”,
op loopafstand van station, centrum en strand.
Kijk voor meer informatie op www.trendmark.nl
of bel direct met Mark Grote via 06 - 15093552
Trendmark Makelaardij o.g.
Brederodestraat 140 Zandvoort
Tel. 023 – 573 47 12
info@trendmark.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

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.
.........................................................
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
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabeti
sche voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Fiets gestolen!
bij Ducky Duck.
Helaas voor jou heb
ik je op de foto.
Zet de fiets weer terug
anders ga ik met je
foto naar de politie
.........................................................
*** Mia 80 jaar! ***
Van harte
gefeliciteerd!
Joop
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per direct te huur:
appartement/zomerhuis
in Zandvoort Zuid
voorzien van:
woonkamer/keuken,
slaapkamer, badkamer.
Incl gwl + Internet.
€ 750 p.m.
Tel: 06-21897784

Wie zoekt er
kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in hartje
centrum is beschikbaar.
Bel voor info: 06-46046026
........................................................
Te huur: garage
Tjerk Hiddesstraat.
€ 105,- p.m.
Tel. 5714825
.........................................................
GOEDKOOPDRANK ZOEKT
Order klaar zetters met
spieren / vakantiehulpen,
Sterke chauffeurs,
Leeftijd: va 15 jaar – 30 jaar
Tijden 6 uur tot 8 uur /
weekend 8 uur tot 12 uur
www.goedkoopdrank.nl
Zandvoort 023-5738777
.........................................................
Tuinfeestje? Huur een
Drive-in-show incl. DJ
via www.onair-events.nl
ook verhuren wij artiesten
kinderfeestjes of attracties
ONAIR-Events voor al
uw feesten en partijen
.........................................................
Nu bellen
of mailen voor de
Hedi’s International
.........................................................
Achterstand in uw
boekhouding?
Ervaren boekhouder
werkt ook op locatie,
40 euro p/u excl. BTW
(min 3u p. keer)
in Zandvoort geen
voorrijkosten.
E-mail: fer@veenhuijsen.nl
Tel. 06 53255002
.........................................................
Tweezitsbank, zgan: € 150;
lederen herenschoenen
Wrangle, mt45: € 5;
Wedgewood vaas: € 15;
2 Vintage leren tassen:
€ 12,50 p.st.; haak/brei/
borduurboeken: € 1,50 p.st.;
breinaalden mt. 2-12,
0,20-0,50 p.p.;
haaknaalden 0,35 p.st.
Tel. 5713509
.........................................................
Workshop:
Gezonde voeding en
informatie over Aloë Vera
door Annette ter Heijden
op do. 21 juni,
aanvang 13.00 uur
in Zandvoort. Entree € 3,-.
Ook om 20.00 uur bij Tea
Licious, Jupiter Plaza.
Reservering: 023-5716511.
Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl

Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

2012

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Hele maand juni voor Pashouders:

EK Bacon burger
5 stuks 4 euro

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Het beste uit Noord-Holland
Smaaq rijp belegen
” puur genieten”
Nu 500 gram voor maar € 5,98

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Walk of Fame

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

herenshirts

Wist u al dat wij ook zeer
leuke en aparte Vaderdag
cadeaus hebben? (17 juni)
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Voor de mooiste
heren shirts
lange en korte mouw
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

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

Horeca:

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

Medina Woninginrichters

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Aanbieding:

10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

Op vertoon van
023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

2012

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 F1

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

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Vaderdag tip!
Tuincentrum

Schiesser American T-shirt in
zwart en wit met ronde of V-hals
M-L-XL-XXL

2 stuks van € 22,95
voor

€ 17,50

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Bij tennispark Zandvoort
TENNISLES VOOR BEGINNERS 18+
Zonder lidmaatschap 5 x 1 uur les
op vrijdagavond.

Lesdata: 22 juni en 6-13-27 juli en 3 augustus
Beslis daarna of je doorgaat en lid wordt.
Prijs € 60,- p.p. in groepje van 4 pers.
Info en opgeven Nicole tel. 06-18344111

nicole97@xs4all.nl

U kunt weer terecht voor onze
Aziatische specialiteiten,
van woensdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten!

Groot assortiment zomerplanten
Hangpotten - Kruiden
Potgrond - Balkonbakken
en Bestrijdingsmiddelen
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
10% korting op de gehele rekening.
Dit geldt zowel voor het restaurant als voor afhalen!

Deze aanbieding is geldig tot en met:
zondag 15 juli 2012
Graag tot ziens, Rob & Meta Tan
Zeestraat 55
Tel. 023–5714681

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht:15 Juni t/m 21 Juni
15 vrijdag
: aardappelen / asperges/ kabeljauw
16 zaterdag
: aardappelen/ rodekool met appeltjes/ sudderlapjes
17 zondag
: aardappelen/ witlof/ gebraden kip
19 dinsdag
: aardappelen/ spinazie ei en slavink
20 woensdag : aardappelen/ bloemkool/ gehaktbal
21 donderdag : aardappelen/ sperzieboontjes/ schnitzel

Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!
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Zomerconcert van
Classic Concerts

'Beelden van Zand'
in Zandvoorts Museum

Het Zomerconcert dat de stichting Classic Concerts komen-

Zandvoort is deze zomer decor van het EK Zandsculpturen-

van de Kerkpleinconcerten, brengt een bekend duo naar

voorts Museum haakt hierop in met een tentoonstelling

de zondag in de Protestantse kerk organiseert in het kader

Zandvoort. Niemand minder dan de sopraan Josefien Stoppelenburg treed samen met haar zus Charlotte (alt/mezze)
op, muzikaal begeleid door twee broers.

De zusjes Stoppelenburg

De beide dames Stopp e
lenb urg hebben al vaker
in de Protestantse kerk
opgetreden waarbij voor
al het Stabat Mater van
Pergolesi bij velen voor
kippenvel zorgde. Zondag
komen de zussen samen
met een tweetal pianisten
naar Zandvoort. De broers
Martijn en Stefan Blaak stu
deerden cum laude af aan de
Messiaen Academie bij Fred
Oldenburg.
Op het programma staan

onder andere werken van
beroemde componisten als
Ludwig van Beethoven, Frans
Liszt, Johann Strauss jr. en
Leonard Bernstein. Maar
ook het schitterende en we
reldberoemde Bloemenduet
van Laké uit de gelijknamige
opera van Léo Delibes zal ten
gehore worden gebracht.

festival 2012 dat op 31 augustus wordt geopend. Het Zand-

over de internationale geschiedenis van het bouwen van
beelden van zand.

Het maakproces van een
zandsculptuur wordt in
stappen uitgebeeld in een
tentoonstelling die in samen
werking met de World Sand
Sculpting Academie in Den
Haag is ontwikkeld.
Verder weten maar weinig
mensen dat het Zandvoortse
naaktstrand in de jaren 70 de
cor was van de miniatuur ka
thedralen van Pieter Wiersma,
een van ’s werelds grootste
zandsculptuur bouwers aller
tijden. De bouwwerken, die de
tijdsduur van een etmaal vaak
niet eens haalden, werden
door hemzelf op beeld vast
gelegd en kunnen daarom nu

in de tentoonstelling bewon
derd worden.
Daarnaast kunnen bezoekers
van het museum met speci
aal zand zelf een sculptuur
leren bouwen tijdens een
van de workshops die het mu
seum organiseert. Ook kan er
worden meegedaan aan de
fotowedstrijd ‘Beelden van
Zand(voort)’.
De tentoonstelling ‘Beelden
van Zand’ is te bezichtigen
van 16 juni t/m 21 okto
ber 2012 in het Zandvoorts
Museum. Voor meer informa
tie en openingstijden: www.
zandvoortsmuseum.nl

Caloriebommen die moorkop heten
die een aantal van zijn recepten ter beschikking stelde aan

bakker Van Vessem/Le Patichou, gaat het deze week om
misschien wel het populairste gebakje van Nederland: de

moorkop. Keur vertelt weer vanuit zijn luie stoel over ‘zijn’
moorkoppen.

“Een moorkop staat en valt
bij kakelverse ingrediënten
die ik het liefste haalde bij
‘de boer’, van het platte land
dus. Het enige dat daar niet
vandaan kwam was de cho
colade fondant. Die werd bij
de groothandel gehaald, al
thans de fondant. Wij meng
de er zelf chocolade door
heen voor de moorkop en
als het moest gele kleurstof
voor bijvoorbeeld bananen
schuitjes. Maar de eieren, de
bloem en de boter voor het

beslag en de slagroom voor
de vulling en de ‘toef’ er bo
venop waren allemaal super
vers. En dan krijg je natuurlijk
een geweldig product”, do
ceert hij met veel enthousi
asme.
Wat hij tegenwoordig ziet
vindt hij jammer. “Als moor
koppen tegen 17.00 uur er
nog fris uitzien, is er iets
mee gedaan wat eigenlijk
niet hoort”, vindt hij, “toen
wij het bedrijf nog hadden,

werd er ’s ochtends een
plaat moorkoppen gemaakt
en als die om 10.00 uur op
waren, maakten we gewoon
nieuwe. Als het moest om
14.00 uur weer. Zo houd je
een altijd vers product dat
ervoor zorgt dat de klant
terugkomt, daar doe je het
toch voor.”
Keur ziet wel een kente
ring op de ‘gebakjesmarkt’:
“Vroeger werden er kilo’s
crème gedraaid voor mok
kagebak en ander crème ge
bak. Dat wordt steeds meer
bavaroise en dat wordt van
kwark gemaakt en is meestal
een stuk gezonder. Crème is
voor het grootste gedeelte
boter en dus vet.” Volgende
week is het zogenaamde

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Rond de langste dag
eindelijk stabieler zomerweer
Met de zomer van 2012 wil het niet zo vlotten dit seizoen
zoals we allen kunnen constateren. Tot ongeveer de lang-

ste dag zit er nog weinig schot in de atmosferische ontwik-

Het concert begint weer om
15.00 uur en de deuren van
de Protestantse kerk aan het
Kerkplein gaan om 14.30 uur
open. De entree bedraagt € 5.

In de serie artikelen over oud-warme bakker Maarten Keur,
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busbrood aan de beurt.
Van Vessem/Le Patichou wil
dat vooral de Zandvoorters,
want alleen in Zandvoort
is deze actie geldig, weer
kunnen genieten van al die
heerlijkheden die toentertijd
bij vakman Maarten Keur uit
de oven kwamen en bieden
de ‘ouderwetse’ moorkop dit
weekend aan voor slechts
€ 0,99 per stuk.

kelingen ten faveure van bestendig zomerweer. Toch lijkt
er een geleidelijke weersverandering op komst, want het

bekende Azorenhoog -dat steeds schitterde door afwezig-

heid- doet steeds meer pogingen om zich richting WestEuropa uit te gaan breiden.

Mocht deze ontwikkeling
echt gestalte gaan krijgen
richting de laatste week van
juni, dan kunnen we ons
gaan opmaken voor een pe
riode met duidelijk stabie
ler weer. De donderdag is
trouwens ook best aardig in
Zandvoort en Bentveld. De
kans op een bui is klein, de
zon doet het aardig en er is
niet al te veel wind.

lopen tot royaal 20 graden,
maar de kans op enkele
buien neemt vrijdagmid
dag/avond en/of zaterdag
wel weer flink toe in ZuidKennemerland.

Ook in het aanstaande
weekend is het dus niet ge
heel droog. De buienkans
blijft met een depressie nog
akelig dicht in de buurt bij
ons. De temperatuur is best
Dan nu iets over het voet redelijk dan met net geen
balweer. Nederland had 20 graden in de middag.
het puur qua weertype al
zwaar in de wedstrijd te Richting 22-23 juni zou het
gen Duitsland, want het weerherstel er dus einde
elftal begon de opmerke lijk eens van moeten gaan
lijke match bij een graad komen.
of 32 en na afloop was het
nog tegen de 30 graden. Ook in de zomers van 1983
Oost-Europa en delen van en 1991 startte het fraaie
Rusland hebben momen zomerweer pas in de eind
teel een warmtegolf te pak fase van juni. Diegenen die
ken die ook nog wel enige de zomer dus nu al opgeven
tijd aanhoudt.
zijn te prematuur, want er
komt nog volop zomer
Bij ons wordt het tegen het warmte aan (en uitstekend
weekend tijdelijk wat war strandweer) voor eind au
mer door een depressie bij gustus.
Ierland. Deze stuurt aan
de voorzijde warme zuide Meer weerinfo via
lijke lucht via Frankrijk en www.weerprimeur.nl
België naar onze contreien.
Het kwik kan nog even op weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.
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16

21

18

18
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7

9

13

12

Zon

85%

35%
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65%

Neerslag

10%

85%

75%

60%

nno. 3-4

zzo. 4

zzw. 5

zw. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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ONZE MANNEN EIGENAAR VAN 1 KROEG...
DAT KAN DUS ALLEEN MAAR EEN FEESTJE WORDEN!

HEEL VEEL SUCCES, MANNEN!
HET EERSTE SPORTCAFE VAN ZANDVOORT IS EEN FEIT
(en daar zijn wij -als spelersvrouwen- best een beetje trots op!)

Kosterstraat 9 - Zandvoort - www.cafebuitenspel.nl

Nieuw in Zandvoort:

www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
is een initiatief van Kindercentrum Ducky Duck
in samenwerking met Rutger Goedèl.
Kindercentrum Ducky Duck heeft al bijna 20 jaar ervaring
met kinderen van 0 tot 12 jaar en slaat nu haar vleugels uit naar
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Rutger heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven als bedrijfsadviseur
en wendt nu zijn ervaring en talenten aan om leerlingen te helpen
bij hun schoolcarrière.
www.huiswerkbegeleidingzandvoort.nl
is recent gestart met de inschrijving voor het schooljaar 2012/2013.
Wij bieden 1 t/m 5 sessies per week aan tegen aantrekkelijke tarieven.
De sessies en tijden zullen in onderling overleg worden vastgelegd.
Voordat we van start gaan hebben we eerst een vrijblijvend informatiegesprek.
Interesse of behoefte aan meer informatie?
Neem een kijkje op onze website
of bel ons op 023-5730042
12

Boudewijn’s Visservice
SINDS 1951

Ze zijn er weer!!

HOLLANDSE NIEUWE
En op zaterdag 16 & zondag 17 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

www.visschotels.com • www.boudewijnsvisservice.nl

Zandvoortse Courant • nummer 24 • 14 JUNI 2012

school, is een echte wereldreiziger en voelt zich één met

de natuurlijke elementen. Na zijn studie aan de ALO
heeft hij bijna heel de wereld over gereisd, van Azië tot
Nieuw Zeeland. In Australië kwam Erik in aanraking met

surfen en sindsdien is surfen zijn grote passie. Golfsurfen
wel te verstaan.

door Ramona Jonkhout

In Wijk aan zee heeft Erik een opleiding tot surfinstructeur
gevolgd en daarna heeft hij in Frankrijk enkele zomers les
gegeven en gewerkt als surfcamp manager. Nu is hij de
gelukkige eigenaar van zijn eigen surfschool die hij runt
samen met zijn ‘partner in crime’ Stephan Pouw.
Erik had al vanaf 2010 samen met Stephan een plekkie
bij Strandpaviljoen Skyline, waar hij surfpakken en surf
boards verhuurde. Maar nu hebben ze zich er als officiële
golfsurfschool gevestigd. “Zowel kinderen als volwassen,
iedereen die het leuk vindt kan leren golfsurfen”, zegt Erik.

Erik (L) en Stephan van First Wave Surfschool

aanbieding geldig tot 8 juli 2012 voor min 2 tot max 8 personen

------------------------------------------------

Eveneens zijn zij via Sportservice Heemstede-Zandvoort
nauw betrokken bij ‘stimulerende’ projecten van de betref
fende gemeenten om sport onder de aandacht te brengen
bij kinderen vanaf 7 jaar.
Bovendien is er elke woensdagmiddag ‘KidsSurfclub’ voor
basisschoolkinderen uit Zandvoort en omgeving. En wat is
een surfschool zonder ‘Summercamp’? In de zomervakantie
is er van 22 tot 25 juli een heus Summer Surfcamp voor
kinderen van 7 tot 13 jaar.
Erik onderscheidt zich met zijn surfschool door veel per
soonlijke aandacht, unieke Australische sfeer en makkelijke
bereikbaarheid. Voor € 150 kunnen volwassenen 5 keer
les krijgen en voor jonge kinderen geldt een bedrag van
€ 85 voor 5 lessen. Daarna zou je in principe helemaal zelf
standig kunnen surfen. “Maar, het is wel een kwestie van
blijven oefenen”, zegt Erik, die aangeeft dat je bij hen ook
voor bedrijfsuitjes en vrijgezellen feestjes terecht kunt.
“Surfen is vooral ‘fun’ om te doen! En mochten er nou een
keer geen golven zijn, dan kun je ‘Suppen’. Dit is dé nieuw
ste rage”, glimlacht hij. Dit houdt simpel in dat je met een
grote surfplank en peddel het water in gaat, vervolgens
op de surfplank gaat staan en lekker ontspannen richting
de ondergaande zon peddelt. Deze ‘body & mind workout’
is voor iedereen toegankelijk. Het is leuk om te doen en je
wordt er ook nog eens rustig van. Nu het zomerweer in
aantocht is (toch?) en Zandvoort een gezellige surfschool
rijker is geworden, hoeven we ons dus helemaal niet te
vervelen komende zomer. Op naar het strand zou ik zeggen!
Kijk voor meer informatie op www.firstwavesurfschool.nl.

Uitgesproken!
De laatste loodjes

Tja. Wie kent ze niet? De laatste loodjes. Die zijn het
zwaarst zeggen ze. En ik kan het beamen. Nu ik in de
laatste week van mijn afstuderen zit begrijp ik heel goed
wat dat is. Dat is overwerken geblazen, bijna niet slapen,
veel koffie drinken en zorgen dat je de top haalt, met een
mooi eindresultaat. Daarnaast gaat het gewone leven
ook gewoon door, waar je ook moet presteren zoals mijn
andere werk drie dagen in week.
En dan op een gegeven moment merk je dat je moe bent.
De concentratie wordt minder en je maakt die suffe fouten. Dat krijg je als je dus 7 dagen in de week achter
die laptop zit. Maar ik doe het voor een goed doel: mijn
Bachelor diploma Fashion & Branding. Ik ben een pitbull
wat dat betreft en ik hou vol, maar die laatste loodjes
wegen echt wel zwaar.
Ik ben toe aan een pauze. Die heb ik ook maar ingelast
door vandaag voor het eerst dit jaar in mijn bikini op
het strand te gaan liggen. Niet geheel onplezierig kan
ik vertellen. Vooral lekker in slaap vallen, om vervolgens
weer wakker te worden van een vlieg die kriebelt op
mijn rug. En wat merk je dan, dat je hard aan het werk
bent geweest. En eigenlijk is dat helemaal niet erg, want
je behaalt je doelen en daar word je blij van. Maar het
bekende té veel werken is niet leuk meer.
Ik besef nu des te meer dat ontspanning belangrijk is.
Maar een punt is dat ik niet kan ontspannen als ik iets
af moet maken. Velen zullen mij wel hierin herkennen.
Terwijl een pauze weer veel energie
oplevert. Dus hoe moeilijk ook, ik hou
hem erin die pauze. Althans, ik ga het
proberen. Nee, gewoon doen eigenlijk. En in ZEN mijn afstudeerproject
presenteren. Wish me luck!?

door Maxim Roos

Tegeltje

Kijk nou eens!
‘Karige versiering
aan huis dit EK’
door Maxim Roos

De 33 jarige Erik Rijsenbrij, eigenaar van First Wave Surf-

Tegen inlevering van deze coupon:
introductie surf- of suples van 1 uur voor €14,50 pp
reserveren via info@firstwavesurfschool.nl
of bel: 0683023230
www.firstwavesurfschool.nl

-------------------------------

Surfschool eigenaar
vol passie

------------------------------

Interview

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‘Jaloerse vrouwen
doen beter onderzoek
dan de politie.’
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2012
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.

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

De gemeenteraad vergadert op 19 en 20 juni 2012

Er is op 19 juni geen bijeenkomst Ronde Tafel.

Raad-Informatie dinsdag 19 juni om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Nota speel- en ontmoetingsplaatsen Zandvoort 2012 en
Nota van inspraak
4. Jaarrekening 2011 Openbaar Onderwijs
5. Scenario’s renovatie/nieuwbouw Oranje Nassauschool
6. Accountantscontrole: vaststelling Controleverordening 2012,
vaststelling Controleprotocol 2012-2015 en benoeming accountant vanaf 2012
7. Voorjaarsnota
8. Rondvraag
9. Besloten Deel
10. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.

Vergadering welstandscommissie

Vergadering college

Raad-Debat woensdag 20 juni om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Nota speel- en ontmoetingsplaatsen Zandvoort 2012 en
Nota van inspraak
4. Jaarrekening 2011 Openbaar Onderwijs
5. Scenario’s renovatie/nieuwbouw Oranje Nassauschool
6. Accountantscontrole: vaststelling Controleverordening 2012,
vaststelling Controleprotocol 2012-2015 en benoeming accountant vanaf 2012
7. Jaarverslag- en rekening 2011
8. Besloten Deel
9. Sluiting
Raad-Besluitvorming woensdag 20 juni om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Nota Speel- en ontmoetingsplaatsen Zandvoort 2012 en
Nota van Inspraak
4. Jaarrekening 2011 Openbaar Onderwijs
5. Scenario’s renovatie/nieuwbouw Oranje Nassauschool
6. Accountantscontrole: vaststelling Controleverordening 2012,
vaststelling Controleprotocol 2012-2015 en benoeming accountant vanaf 2012
7. Jaarverslag- en rekening 2011
8. Lijst ingekomen post
9. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en raad-besluitvorming van 9 en 23 mei 2012
10. Besloten deel
11. Sluiting

Op 21 juni vergadert de welstandscommissie in vergaderruimte
1 vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 uur.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 19 juni wordt het papier opgehaald in de maandag,donderdag
en vrijdag huisvuilwijken. Op 21 juni in de dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Parnassialaan 16, plaatsen draaihek (oprit), ingekomen 4 juni
2012, 2012-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 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

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.

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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Collegelid spreken?

- Kennemerweg 78, kappen van 200 bomen gedurende een
periode van 3 jaar, verzonden 04 juni 212, 2011-VV-120.
- Strandafgang Barnaart 37 a&b, plaatsen verenigingsgebouw
(6 units) , verzonden 06 juni 2012, 2012-VV-058.

Vragen over een bouwplan?

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

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.

sport kort
Kampioenen

Zoals aan het einde van ieder sportseizoen, wil de Zandvoortse Courant de kampioenen van
afgelopen seizoen eren. Wij verzoeken dan ook de besturen van de Zandvoortse sportvereni
gingen om van hun kampioensteams, jong of oud, teams en individuele sporters, een foto te
sturen met de namen van de sporter(s) die op de foto staan. Dat kan naar het e-mailadres:
kampioen@zandvoortsecourant.nl.

Voetbal

In haar allereerste inter
land voor de KNVB heeft
Kelly Steen een schitterend
debuut gemaakt. De Zand
voortse doelvrouw van het
Ned erl and-elftal U15 was
nadrukkelijk aanwezig en
won met haar elftal met 2-1
van België. “Het was een hele
Kelly Steen in het blauw
belevenis want er waren veel
mensen die kwamen kijken en het was allemaal heel officieel, met het volkslied van Nederland
en België en er waren heel veel fotografen en camera’s”, zegt een duidelijk geïmponeerde
Kelly. Ook de voorbereiding met lunch in presentatiepakken en de spelersbus naar Gilze
Rijen heeft haar behoorlijk geïmponeerd. In juli gaat Kelly aan een groot Europees toernooi
in Noorwegen deelnemen met het Nederland-elftal U16 waarvoor ze geselecteerd is.

PAARDENSPORT

Onze plaatsgenoot Erik Monster en
zijn paard Winston zijn tijdens de
Nederland Kampioenschappen dres
suur voor gehandicapte amazones en
ruiters op een mooie derde plaats ge
ëindigd. De Para dressuur en de Para
menners zijn volwaardige disciplines
binnen de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie. Vandaar
Erik Monster op Winston
dat op de dressuurkampioenschappen
plaats wordt ingeruimd voor de Para's. Om een eerlijke competitie mogelijk te maken zijn de
Para dressuurruiters na een medische keuring ingedeeld in 4 Grades, waarbij in Grade 1 ruiters
rijden met de zwaarste handicap. Monster rijdt in Grade 1 met zijn 8-jarige paard Winston
en eindigde dus als derde in het NK. Verbaal communiceren met Erik is bijna niet mogelijk
maar uit zijn stralende ogen werd iedere dag opnieuw heel duidelijk dat hij genoot van zijn
deelname en dat hij dolgelukkig was met de door hem veroverde derde plek.

AUTOSPORT

Plaatsgenoot Dennis van de Laar heeft in het tweede raceweekend in het Duits Formule
3-kampioenschap weer de nodige progressie geboekt. De door Discovery Channel gevolgde
coureur kreeg zijn vuurdoop op de lastige en uitdagende Sachsenring. Ondanks de beperkte
trainingstijd werden de tijden van de rookie uit de stal van Van Amersfoort Racing steeds
beter. “Dit is echt een gave baan! Het gaat continu op en neer met snelle bochtencombi
naties en heftige rempunten. Het was positief om te zien dat de rondetijden naarmate het
weekend vorderde steeds verder omlaag gingen. Ik heb weer veel geleerd”, aldus Van de Laar
na afloop van zijn debuutweekend op dit circuit in de deelstaat Saksen (Duitsland). Dennis
heeft zijn schoolexamens afgesloten en kan zich nu volledig richten op de racerij en flink aan
zijn conditie werken. “Eindelijk ligt de focus voor de volledige 100% op de racerij!”, sluit hij af.

BILJARTEN

Vlak voor de start van de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Denemarken werd in café
Oomstee de finale van de clubkampioenschappen driebanden afgewerkt. Jeroen v.d. Bos
wist daarin Dick van Dam royaal voor te blijven en sloot overtuigend en winnend een mooi
seizoen af. In onderlinge partijen werd al wekenlang gestreden voor een finaleplaats. V.d.
Bos bereikte de finale door zaterdag in de halve finale Theo Keur te verslaan en Van Dam
was in de andere halve finale te sterk voor Willem Esveld. Beide partijen duurden vrij lang,
waarbij het echte scoren pas na bijna 20 beurten loskwam. Na de grote finale werd het
biljart zorgvuldig aan de kant geschoven en werd een supergroot TV-scherm opgesteld om
de belangrijke EK wedstrijd te kunnen bekijken. Café Oomstee gaat volgend seizoen weer
actief meedoen met de bekende driebandencompetitie in de regio en zal zeker weer sterke
teams op de been brengen. Ook sponsor Theo Keur zal dan weer zijn medewerking verlenen.

tennis
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TCZ handhaaft zich in de eredivisie
Het paradepaardje van de Tennisclub Zandvoort (TCZ), het

zondag gemengd team, heeft zich op de slotdag van de
competitie weten te handhaven in de eredivisie. En dat

voor het tweede jaar op rij en met spelers uit de eigen

jeugd, een unieke prestatie van het team van de coaches/
trainers Hans Schmidt en Dick Suijk.

De succescoaches Hans Schmidt (l.) en Dick Suijk

Voorafgaande aan de start
van de eredivisie was al dui
delijk dat Zandvoort het niet
gemakkelijk zou krijgen dit
jaar. De eerste wedstrijd te
gen Heerhugowaard werd
nog gewonnen maar daarna
waren er een gelijkspel en
vier verloren wedstrijden die
ervoor zorgden dat het on
derin de ranglijst uitermate

spannend werd. De thuis
wedstrijd tegen Lobbelaer
bracht echter een kentering
want Zandvoort won over
tuigend met 5-1. Hierdoor
stegen de kansen van onze
plaatsgenoten met spron
gen en moesten in de laatste
wedstrijd in Amsterdam bij
Popeye 2 partijen gewonnen
worden om Amstelpark van

het lijf te houden. Zandvoort
voldeed aan deze eis, terwijl
mededegradatiekandidaat
Amstelpark met 4-2 verloor
van Heerhugowaard, terwijl
met 6-0 gewonnen had moe
ten worden voor handhaving.
Na winst voor de eerste dame
van Zandvoort, Olga Savchuk,
verloren Lesley Kerkhove,
Kevin Griekspoor en Michel
Koning hun partijen. Het
broodnodige tweede punt
moest dus uit een van de dub
belspelen gaan komen. Het
duo Kerkhove/Savchuk zorg
de voor blije Zandvoorters. In
twee gemakkelijke sets, 0-6
en 2-6, verlengden zij het ver
blijf van TCZ in de eredivisie.
Dat het duo Scott Griekspoor/
Koning bij een stand van 4-1
door een blessure van Koning
op moest geven, deed er ge
lukkig niet meer toe. Ook in
2013 wordt er dus vaderlands
toptennis gespeeld op de ba
nen van De Glee.

softbal

Net geen winst voor softbalsters

Afgelopen week speelden de softbalsters met 5-5 gelijk te-

gen DSS. In de laatste inning had Zandvoort nog en kans
op een overwinning maar twee speelsters bleven op de
honken achter.

Zandvoort nam vanaf het
begin het initiatief en kwam
regelmatig door goed slaan
en door een paar foutjes van
DSS op de honken. Tot de ze
vende inning, waarin DSS door
6 honkslagen maar liefst 4
punten scoorde en de teams

weer in evenwicht waren.
“Verdedigend deden we het
heel erg goed tot de zevende
inning. Toen kwam de slag
ploeg van DSS los en kwamen
ze weer gelijk. In onze laatste
slagbeurt belandden Anke
Koning en Tally de Haak nog

adverteerders
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op de honken maar er kwam
helaas niemand binnen”, aldus
coach Willy Balk met een lichte
teleurstelling in haar stem.
Werpcijfers Wilma Valkestijn:
0x3 slag, 0x4 wijd, ze kreeg
9 honkslagen (waarvan 6 in
de laatste inning!) en haar
veld maakte 1 fout. De eerst
komende wedstrijd is maan
dag om 19.30 uur in en tegen
Bloemendaal.

P. van Kleeff
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Tennisclub Zandvoort
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
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Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

9

30 leerlingen
Gertenbach
zijn geslaagd

11

Grote verschillen
in huurprijzen
tussen buren

Cultuur

Wethouder opent
de tentoonstelling
‘Beelden van Zand’

Vismaaltijd schot in de roos
De openlucht vismaaltijd die vrijdag op het Gasthuisplein georganiseerd werd, is een groot succes geworden. Circa 250
gasten namen deel aan deze maaltijd. Kroon Vis had gezorgd voor een kop lekkere vissoep en daarna kregen de gasten een
stuk gebakken kabeljauwfilet met saus en salade voorgeschoteld.

Veel visliefhebbers op het Gasthuisplein

De vismaaltijd kent zijn oorsprong in de jaren ’70 toen
Theo Hilbers, directeur toentertijd van de VVV, voor de
Zandvoorters en hun gasten
ook zo een maaltijd organiseerde op het Gasthuisplein.
Hij kreeg daarbij hulp van
De Wurf die hielp met het
serveren van de gerechten.
Nu heeft zijn zoon Erwin
het stokje opgepakt en was

het met 250 mensen veel
drukker dan misschien wel
verwacht. En ook nu weer
hielpen de leden van de
Zandvoortse folklorevereniging met het uitserveren.
Muzikaal werd de maaltijd
begeleid door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble.
Een heel mooi initiatief dat
vraagt om een nieuwe editie
in 2013.

De tweede editie van Zing in Zandvoort is afgelopen vrijdag min of meer verregend.
Vorig jaar was dat ook al het geval, toen werd op het laatste moment naar binnen uit-

geweken bij café Alex. Voor deze tweede editie was gekozen voor het Kerkplein, waar de
oplossing werd gevonden in het zingen onder partytenten en vanaf het terras van café
Koper, dat ook overdekt is. Toch was de organisatie tevreden met circa 200 bezoekers.

De opzet was vergelijkbaar
met vorig jaar, met als toevoeging de Zandvoortse entertainer Henk Jansen die,
samen met een wisselend
groepje koorleden, vanaf het
podium de liedjes inzette en
begeleidde.

De Mannetjes

Hoezo ‘doods’
Gasthuisplein?

vervolg op pagina 4

Samen zingen op het Kerkplein

Casino wit

Bakker Keur keurt de prijs:
“In mijn tijd kostte die ƒ2,20...

‘Kijk die oude, “zieke”
boom eens in de bloei
van zijn leven staan!’

NK Kitesurfen
als opstap naar
Olympische sport

Buitenspeeldag bij
Pluspunt in de zon
Op woensdag 13 juni was het de jaarlijkse Nationale Bui-

tenspeeldag. Met de hulp van onder andere Strandactief

Zing in Zandvoort opnieuw last van pluvius
Sporters steunen
van begin tot goud.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

Sport

23

...dat is nu € 0,99!”
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u een
wit casinobrood voor de prijs van Keur (99 ct!).
Geldig t/m zondag 24 juni 2012.

en tientallen Pluspuntvrijwilligers, konden kinderen zich
voor de deur bij Pluspunt de hele middag vermaken met
eenvoudige en ook ingewikkelde speelactiviteiten. Tot
groot plezier van de vele deelnemers.

Lekker buiten spelen met mooi weer

Het grote parkeerterrein bij
het winkelcentrum in NieuwNoord is een perfecte locatie
voor het organiseren van zo’n
festijn. Circa 120 deelnemende kinderen en meegekomen
ouders en belangstellenden
genoten van de vele oud-Hollandse spelletjes en het zonnige weer. Een gratis drankje
halen en de prestaties per spel
laten aantekenen op de kaart
was voor de vele ingeschakelde vrijwilligers druk werk.
Gelukkig was het lekker weer
met veelal een lekker verwar-

mende zon zodat deelnemers
en belangstellenden het helemaal naar hun zin hadden.
Locoburgemeester Belinda
Göransson maakte aan het
eind van de middag bekend
welke kinderen de prijsvraag
‘Ontwerp je eigen ravotplek’
hebben gewonnen. Dat waren: Danja Pijnakker (10 jaar),
Jairo (10), Jeroen Blokzijl (8),
Quinten Paap, Bram Berg en
Ella van Koningsbruggen (ieder 6 jaar). Zij kregen allemaal
een prachtige prijs onder luid
applaus mee naar huis.

VIP Zandvoort

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers of
heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden,
vrijwilligersverzekeringen en/of plichten?
Dan kunt u terecht op de website van het
Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort, www.vip-zandvoort.nl.
Email: info@vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

1

in memoriam

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

09-06-1990 				

Jeffrey

22-06-2011

Mensen hebben zo veel te wensen.
Wij hebben maar 1 wens, wetende
dat die wens nooit zal uitkomen.
Lieve Jeffrey we missen je elke dag.
We houden van je.

juni

do
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Mam, pap, zus en zusjes xxx
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20 juni Piet Krolletje 65!
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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.

Gefeliciteerd
joembafraredysyly

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Fatih en Mandy van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie prachtige zoon

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Erol Zulkuf Michaël
Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.

Oma en Stopa

Salade met gerookte forel en citroen mayonaise
of

Gerookte entrecote met groene kruidendressing

Iemand eens in de Spotlights zetten?

Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

2

❖
Gebakken Schol met ravigotte saus
of

Gegrilde Lamskoteletten

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

❖
Petit grand dessert
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.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

✿ juni ✿ juli ✿

Bank denkt graag mee aan
oplossing lege geldautomaten
De Zandvoortse vestiging van de ABN AMRO Bank is zich

zeer bewust van het belang van goed werkende en ge-

JUNI

23 Veteranendag - Thema: ‘Zandvoort en de

Tweede Wereldoorlog’. Raadzaal, aanvang 11.30 uur

23 Gallery LaRaven - Opening van een nieuwe kunstgalerij.
Thorbeckestraat 11, 15.00-19.00 uur

vulde geldautomaten. Zij betreuren het dan ook zeer dat

in het pinksterweekend de geldautomaten geheel leeg
waren, net als die van de andere banken overigens, hetgeen buitengewoon vervelend is voor inwoners, toeristen en ondernemers.

23+24 Luminosity Beach Festival

Tweedaags muziekfestival bij Beachclub Riche,
12.00-00.00 uur

24 Muziekpaviljoen - Gerardo Rosales & band,
13.00-16.00 uur

24 Italia a Zandvoort - Italiaans evenement op
Circuit Park Zandvoort

26-29 Fietsvierdaagse - Start hockeyclub,
aanvang 18.30 uur

30 Muziekpaviljoen - VU orkest, 13.00-14.30 uur
JULI

3 ANBO feestmiddag - De Krocht, aanvang 14.30 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 21/6 - 27/6

De Piraten!
Alle buitenbeentjes aan dek - 3D (NL)
Za+Zo+Wo om 13:30 uur. Alleen deze week!

Titanic - 3D
Za+Zo+Wo om 15:30 uur. Alleen deze week!

Men in Black 3 - 3D
Do t/m Di om 19:00 uur

Intouchables
Do t/m Di om 21:30 uur

The Help
Woensdag 27 juni om 19.30 uur

Verwacht vanaf zaterdag 30/6:
• Ice Age 4 - 3D
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

politiebericht
Inbreker strandpaviljoen
In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een onbekende
man ingebroken bij een horecagelegenheid aan het strand
in Zandvoort. De man nam flessen drank mee, een jas en
een laptop. De politie onderzoekt de zaak. Mochten er getuigen zijn die informatie hebben over deze inbraak, dan
kunnen zij contact opnemen met de politie van het team
Kennemer kust via 0900-8844.

Pinautomaten ABN AMRO Bank

Locatiedirecteur Martje van
der Klauw-Bos geeft de situatie weer: “In de zomermaanden kijken wij altijd naar de
weersvooruitzichten bij evenementen in Zandvoort en
anticiperen hierop. Echter, in
een weekend zoals afgelopen
Pinksteren, in totaal 3 dagen
met bloedmooi weer, is ons
prachtige dorp ongelooflijk

gevuld met strandgangers
en toeristen, zodanig dat de
geldautomaten dit niet aan
kunnen. Om veiligheidsredenen kunnen de geldautomaten in het weekend niet
worden bijgevuld.”
Wat blijkbaar niet bekend
is bij de vele buitenlandse
toeristen is dat zij met de

wereldpas van hun eigen,
buitenlandse, bank heel vaak
kunnen pinnen bij winkels,
zodat er minder cash nodig
is uit de geldautomaten. Ook
hebben veel winkeliers geen
toepassing om creditcards te
accepteren in de pin-apparatuur. Iets wat Van der Klauw
betreurt. Zij heeft inmiddels
contact gehad met wethouder van Toerisme Belinda
Göransson, om te kijken hoe
ze kunnen samenwerken om
dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Tevens
is zij in overleg met de districtsdirectie om te bekijken
of het bijvoorbeeld mogelijk is
om in dit soort uitzonderingssituaties op zaterdag of zondagmiddag het kantoor aan
het Raadhuisplein te openen,
zodat er gebruik gemaakt
kan worden van de geldautomaat binnen. “Wij denken
echt mee maar hebben wel
met veiligheidsvoorschriften
en procedures te maken. Wij
gaan voor Zandvoort”, aldus
de betrokken locatiedirecteur
van de ABN AMRO Bank.

Samen met de Gezellige
Spelshow Hostessen, de
Super Chagrijnige doch Goud
Eerlijke Hoofdscheidsrechter
én de Enthousiaste Presen
tator wordt er een razendsnelle show gepresenteerd
die bruist door de vrolijke
muziek, jingles, tunes en geluidsfragmenten. Sportservice
Heemstede-Zandvoort en de
gemeente Zandvoort organiseren deze Zeskamp in het
kader van Zandvoort Actief!
Het sportieve evenement
vindt plaats op 18 juli bij de
Zandvoortsche Hockeyclub
en is bedoeld voor alle lokale
organisaties in Zandvoort
die op welke manier dan
ook een bijdrage leveren aan

een gezonde leefstijl van de
Zandvoortse inwoners, van
jong tot oud! In totaal zijn er
6 spellen, waaronder de toren
van Pisa, stokvangen en een
zeephelling. Tijdens de spelen
wordt er gebruik gemaakt van
jingles, tunes en hilarische geluidsfragmenten.
Met de Zeskamp is er een
nieuwe start gemaakt om
nader tot elkaar te komen
en de samenwerking tussen
de lokale partijen te bevorderen. Het doel van dit sportieve
evenement is kennismaken,
kennis delen, samenwerken
en verbinden. Samen kansen
benutten voor een gezond en
actief Zandvoort. Daarnaast
wordt informatie gegeven

Volgens mij…
… is mijn accu heerlijk opgeladen met 4 weken zonneenergie. Ik kan er weer tegen
en pak de draad weer op. Eén
ding wil ik even kwijt; wat is
het toch heerlijk om elke dag
door de zon gewekt te worden. Echt, de wereld ziet er
dan heel anders uit.

over het platform Zandvoort
Actief! en kunt u genieten
van een gezellige en sportieve
middag. Ongeacht conditie, lichamelijke gesteldheid of leeftijd: iedereen kan meedoen.
Het programma biedt voor elk
wat wils: zowel competitie als
gezelligheid staan centraal.

Zelfs de Telegraaf, die we alleen op vakantie lezen, is
positief gestemd. Vooral als
het over voetballen gaat.
We stonden al bijna in de
finale! Wat een optimisme,
we kregen er een blij gevoel
van. Of zou het van de heerlijke temperatuur komen?
Tja, het eindresultaat hebben
we maar niet uitgekeken. De
blamage in het Kafenion van
ons bergdorpje was groot. De
Grieken gaan door en Holland
gaat, tegelijk met ons, terug
naar huis. Als troost kregen
we een raki aangeboden en
zodoende konden we met de
oranje vlaggetjes in de tas
toch nog lachen. Trouwens,
ondanks de broodjes aapverhalen in de media was en is
er op Kreta geen enkel probleem. Je kunt er gewoon geld
pinnen, je wordt bij de benzinepompen niet opgelicht en
de zonnebedjes en parasols
zijn nog steeds gratis. De
mensen werken hard en zijn
beslist niet lui zoals vaak vermeld wordt. We hebben zelfs
geen verkiezingsbord gezien
en over politiek werd amper
gesproken. Waarom zou je als
de zon altijd schijnt?

Het programma begint rond
16.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur. Dus wie de
uitdaging aan wil gaan om
samen met collega’s te strijden voor de overwinning, kan
zich opgeven bij Sportservice
Heemstede-Zandvoort, tel.
5740116 of jnaus@sportserviceheemstedezandvoort.nl.
Aanmelden gaat per team,
ieder team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8
personen. Deelname aan de
Zeskamp is gratis. Deelname
aan de BBQ is optioneel en
kost € 13,50 per persoon.

Dat positieve gevoel heb ik in
mijn koffer naar Zandvoort
meegenomen. Het is een
hele grote fles met zonnestralen naast de 4 liter olijfolie, 2 flessen raki en persoonlijk ingemaakte olijven.
De fles gaat open zodra er
gezeurd wordt over het vreselijke weer, het parkeren,
LDC, Middenboulevard, lege
zonnebedjes en tegenvallende begroting. En
net als André van Duin
zingen we “Oh, wat is
het leven fijn als de zon
schijnt”.

Zeskamp stimuleert lokale samenwerking
Ben u klaar voor hét netwerkmoment van 2012?! Ga dan
terug in de tijd met deze humoristische en nostalgische
spelshow. De Zeskamp is een uniek spelprogramma
waarbij de deelnemers de sterren zijn.

column

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

9 juni - 15 juni 2012

Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 okt. t/m 12 dec.

Denderend door de duinen,
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.
Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit D aan.
U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren. Stokken en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg over al
wat er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief
entree waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
5 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
24 mei t/m 12 juli
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 september t/m 21 december

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt
rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december
Nieuw: Vanaf september Boetseren
(geen beeldhouwen) in de ochtend!
Woensdag10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood

Geboren:

Jolie Victoria Elisabeth, dochter van: Zwaanswijk, Jacob en:
Spaan, Madelène Adriana Johanna.
June Jentine, dochter van: Koper, Cornelis en: Mascini, Anouc
Bettina.

Ondertrouwd:

de Boer, Mark Jozef en: Bluijs, Simone.

Overleden:

Woithe, Johannes Simon, oud 88 jaar.
de Roos geb. Eijlers, Susanna, oud 74 jaar.
Polman Tuin geb. Peper, Marian Beatrice, oud 64 jaar.
Reijenga, Gerrit Jan, oud 91 jaar.

kerkdiensten -

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
www.OOKZandvoort.nl
023. 57.40.330
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Tuincentrum

Groot assortiment zomerplanten
Hangpotten - Kruiden
Potgrond - Balkonbakken
en Bestrijdingsmiddelen
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

vervolg - pagina 1 - Zing in Zandvoort

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur de heer B. Blans
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Let op: Ons nieuwe cursusseizoen is nog
niet geactiveerd op onze website.

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

Workshop Tarot

Risico's nemen, durven falen.
Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Maas, Guido Leopold Paul en: Bos, Adriana.

Bladmanager: Gillis Kok

Improvisatie toneel

Uw banketbakker van Zandvoort

Gehuwd:

Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

voor beginners, twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 t/m 20 november

Deze week een heerlijk amandelbroodje
uit eigen bakkerij van € 1,65 voor € 1,45

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Ook vanaf het terras werd druk meegezongen

De muzikanten Rudolf
Kreuger (toetsen) en Rob
Spruyt (drums) stonden ook
op het overdekte podium en
gaven het ritme aan.
De organisatie had goed
geanticipeerd op de weerberichten door te zorgen
voor tenten waar het meezingende publiek zich onder
kon verschuilen. De circa

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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.

Enthousiaste zangers

200 toeschouwers die de
moeite hadden genomen
om te komen, zongen enthousiast en uit volle borst
alle 32 liedjes uit het gratis verstrekte tekstboek.
Wellicht is dat een hart onder de riem voor de organisatie om het volgend jaar
opnieuw op de Zandvoortse
evenementenkalender te laten opnemen.
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Met oog en oor
de badplaats door

Geslaagden Wim Gertenbach College

Hier en daar hangen de tassen aan de vlag

De volgende leerlingen
van het Wim Gertenbach
College hebben afgelopen
week een telefoontje gekregen dat zij zijn geslaagd

voor hun VMBO-examen:
Kiki Blaauboer, Jessica Bos,
Ewout van Cruijsen, Violet
Dijksterhuis, Jasper Draijer,
Jordi Honcoop, Goldie

Kedde, Marco Kerkman,
Roxanne Lijnzaat, Jonathan
van der Mije, Thien Nguyen,
Jackie Stor, Daan van der
Toolen, Tom Visser, Biba
Zwirs, Lisa Bogaart, Nabe
Cooke, Salim Fertout, Daan
Gladon, Maurits Heringa,
Pien Horsten, Dominique
Kilsdonk, Laurien de Korte,
Dion Michielsen, Luuk
Mosseveld, Terry Mulder,
Mike de Ruijter, Vincent
Schutte, Jonathan Scotto Di
Minco, Maarten Slingerland.
Sommigen krijgen nog een
herkansing.

‘Glossy’ voor Dick Duijves
Op 10 juni jongstleden ging pastor Dick Duijves met emeritaat. Hij sluit als pastor een periode van ruim 160 jaar (!) af waarin ons dorp een eigen dorpspastoor had. Ter gelegenheid
van zijn afscheid verscheen er een kloeke uitgave waarin het katholicisme in het dorp
chronologisch in beeld gebracht is.
Vanaf het eerste begin, zo
rond 1475, via de stichting van
een zelfstandige parochie in
1851, met als eerste pastoor
L' Ami, tot heden wordt in
dit prachtige boekwerk onder meer aandacht geschonken aan wat de RK-kerk zoal
gepresteerd heeft voor de
Zandvoortse gemeenschap.
Als basis voor dit historisch
overzicht werd gebruik gemaakt van een gedenkboekje
uit 1951, uitgegeven bij het
100-jarig bestaan van de parochie Sint Agatha.
De bouw van en de kunstwerken in de kerk worden uitvoerig belicht. Insteek was hier

dat dit voor gelovigen, maar
ook voor bezoekers een handleiding is om wat de kerk rijk is
aan kunst, zoals de beelden en
glas-in-lood ramen, te kunnen
duiden. Een ander bijzonder
item is het overzicht van een
kwart eeuw gebeurtenissen
in Zandvoort tijdens de periode van pastor Duijves, van
1988 tot en met 2012.

bij Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht. Het bevat een
groot aantal niet eerder gepubliceerde documenten, tekeningen en foto's. Het concept
en de realisatie is van Peter
Bluijs en de tekstbewerking
en eindredactie is verzorgd
door Marianne Bluijs.

ZANDVOORT SCHOON!? en een tweede leven

Check: weggooien of hergebruiken?

Film over Sandevoerde

Komende zondag gaat in
het Amsterdamse filmtheater Kriterion een documentaire in première over het
Zandvoortse caravanpark
Sandevoerde. Het is een
afstudeerproject van Inge
Meijer, die de afgelopen
jaren haar studie heeft gevolgd aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in
Arnhem. Afgelopen zomer
heeft de studente een half
jaar in een caravan op het
park gewoond en vooral gewerkt. Zij volgde in die periode een aantal personages,
onder wie Jan de beheerder
en een handvol kleurrijke
kampeerders, die daar soms
al een leven lang verblijven.
Het resultaat van Inges filmwerk is een prachtig sfeerbeeld van de camping, die
is verworden tot een hechte
gemeenschap met al zijn
ups en downs. Zo zijn Coby
en Leo, een paar dat ook een
rol speelt in de documentaire, afgelopen najaar plotseling overleden. De documentaire wordt binnenkort ook
op dvd uitgebracht.

Spandoek terug

Naast het historisch en kunstoverzicht wordt in dit eenmalige glossy-magazine ook
aandacht geschonken aan
actuele zaken zoals een openhartig afscheidsinterview met
Duijves. Het 120 pagina's tellende blad ‘aDieu.’ is te koop

Steeds meer Zandvoorters gaan voor groen. Een tweede leven geven
aan oude spullen is een simpele manier om duurzamer te leven.
GFT wordt compost of levert biogas; oude kleding krijgt een nieuwe
eigenaar of wordt grondstof voor nieuwe producten; glas wordt eindeloos omgevormd tot nieuw glas en papier en karton komen voor
de zoveelste keer in de kringloop.

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

Gemeente Zandvoort

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 en breng ze naar de kringloop of laat het ophalen door bijvoorbeeld De Schalm. Iemand anders heeft er profijt van, de afvalkosten gaan omlaag en het
milieu wordt weer minder belast. Iedereen blij! Meer tips: www.afvalscheidingswijzer.nl

Na afloop van het ‘Zing in
Zandvoort’ evenement van
afgelopen vrijdagavond
werd er opgeruimd. In een
onbewaakt ogenblik verdween een groot spandoek
(ca. 12 meter) van een van
de sponsors. De organisatie
deed er melding van bij de
in het dorp surveillerende
agenten en die hadden al
snel een vermoeden waar
het doek naartoe zou kunnen zijn gegaan. Nog geen
20 minuten later stopte
er een politiebusje op het
Kerkplein en brachten de
agenten het ontvreemde
spandoek weer terug. Het
mag best weleens gezegd
worden: Heren bedankt!

Surfen en veiligheid

Dinsdagavond 3 juli orga-

niseert de Surfvereniging
Zandvoort in samenwerking met de Zandvoortse
Reddingsbrigade een avond
die in het teken staat van
surfen en veiligheid. Deze
voorlichtingsavond wordt
van 20.00 tot 22.00 uur
georganiseerd in strandpaviljoen Skyline. Op het
programma staat een aantal theorieonderwerpen
met het thema surfen en
veiligheid zoals gevaren
van de zee; onderkoeling;
collega in de problemen;
zelf in de problemen; wat
kan ik zelf doen en wat
doet de reddingsbrigade.
Ook praktijkgerichte onderwerpen als hoe help ik
iemand anders en hoe help
ik mezelf komen aan bod.
Een avond dus voor, door
en met surfers. De toegang is voor leden van de
Surfvereniging Zandvoort
gratis en niet-leden betalen € 5. U kunt ter plekke lid
worden. De kosten daaraan
verbonden zijn € 25 waarvan de helft wordt gedoneerd aan de Zandvoortse
Reddingbrigade.

Midzomernacht
wandeling

Zaterdagavond 23 juni
kunt u met een gids een
midzomernachtwandeling
maken in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De
wandeling start bij daglicht, gaat verder in de schemering en eindigt in het
donker. Een kans om de duinen op een andere manier
te beleven, ook op een tijdstip dat de duinen normaal
gesproken niet toegankelijk
zijn. De wandeling start om
20.00 uur bij de ingang in
de Zilk en duurt ongeveer
drie uur. Voor deze excursie
is een goede conditie nodig;
de wandeling gaat namelijk niet over de gebaande
paden. De minimumleeftijd
is dan ook 16 jaar. Deelname
kost € 10 (incl. drankje).

Aanmelden via tel. 0206087595.

Kunstfestijn 2012

Droom je ook van optredens voor een echt publiek?
Stralend in de spotlights
staan? Geef je dan op voor
het Kunstfestijn. Op 14 juli
en 25 augustus vinden
de voorronden plaats bij
strandpaviljoen Mango’s
(15) en op 15 september is
de finale. De organisatie is
op zoek naar talent met een
passie voor muziek, dans,
circus, poëzie, cabaret, rap,
musical, toneel of een ander talent. Aanmelden kan
via www.onair-events.nl of
info@onair-events.nl.

Beeld teruggeplaatst

‘This ain’t Johnny Doe’, het
bronzen beeld op het plein
in winkelcentrum Nieuw
Noord dat een aantal weken geleden door vandalen
van de sokkel werd getrokken, is weer teruggeplaatst.
De Zandvoortse kunstenares Marlène Sjerps, die het
beeld na het winnen van
een wedstrijd had gemaakt,
was geraakt door de vernielzucht van waarschijnlijk
jongeren. Wel was zij direct
ervan overtuigd dat het
beeld gerestaureerd kon
worden. Afgelopen vrijdag
is het weer teruggeplaatst,
maar nu met een stalen
versteviging in het bronzen beeld. ‘This ain’t Johnny
Doe’ staat weer te pronken
in Nieuw Noord.
5

steunt oranje
door dik en dun
Oranje fans van de week
Wedstrijd Ned – Dui

Wedstrijd Por – Ned

Angela van Lienen

Toos Hoejenbos

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

Weekoverzicht :22 Juni t/m 28 Juni
22 vrijdag
: aardappelen / worteltjes / zalm
23 zaterdag
: aardappelen / asperges / ham
24 zondag
: aardappelen / andijvie / gebraden kip
26 dinsdag
: aardappelen / zomerzuurkool / worst
27 woensdag : aardappelen / spruitjes / gehaktbal
28 donderdag : aardappelen / broccoli / sudderlapjes

€ 8,50

Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

De organisatie van Zing in Zandvoort dankt alle
deelnemers en sponsors voor hun inspanning en creativiteit
bij de wederom natte weersomstandigheden tijdens de
tweede editie, afgelopen vrijdag op het Kerkplein.
Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, Music All In, Voor Anker,
Zandvoorts Mannenkoor, Zandvoorts Vrouwenkoor, NOP productions, Rob Spruyt,
Rudolf Kreuger, Henk Jansen, Gerard Kuijper, de Zandvoortse Courant,
Partyverhuur Haarlem, Snackbar Het Plein, Café Koper en Holland Casino

Tot volgend jaar!!!

Brandweer Zandvoort
Zoekt nieuwe vrijwilligers M/V

Wij maken uw feest compleet!

En niet alleen in Haarlem maar in heel Noord- Holland
Verhuur en levering van glaswerk, servies, tafels, stoelen, barbecues,
partytenten en al het andere wat komt kijken bij uw feest.
Van standaard tot luxe, alles is vooraf te bespreken. En slaat opeens
het weer om, dan kunnen wij met spoed een partytent komen leveren.
Daarnaast zijn wij ook in staat om uw gehele party te organiseren.
Zoals bijvoorbeeld een barbecuefeest, examenfeest, bedrijfsfeest,
opening van uw bedrijfspand, etc.

Partyverhuur Haarlem
Tel:
06-1417 2049
www: partyverhuurhaarlem.nl
E-mail: info@partyverhuurhaarlem.nl
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Spreekt het werken in een moderne organisatie
jou aan en zet jij je graag in voor de samenleving?

Kom dan langs op
onze demonstratiedag
30 juni op het Raadhuisplein tussen 10.00 en 15.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.brandweerzandvoort.nl
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Grond- en rioleringswerk aan Prinsesseweg van start
Maandag 25 juni start aannemer Ballast Nedam met de
geplande werkzaamheden aan het riool aan de Prinsesse-

weg. Hierbij vervalt de ventweg nabij de schoolpleinen van
de Maria- en Hannie Schaftschool.

grijpende aanpassingen aan
het rioolstelsel nodig. Deze
kunnen leiden tot stremming van de Prinsesseweg
en Koninginneweg, vooral in
de maanden september en
oktober. In samenwerking
met de aannemer streeft de
gemeente naar een zo kort
mogelijke uitvoeringstijd.

Beperken overlast
voor de omgeving

Op het rode vlak wordt de weg opengebroken

Voetgangers en fietsers kunnen langs het werk. Ouders
die hun kinderen met de auto
naar school brengen, kunnen
via de Cornelis Slegersstraat
en de parkeergarage Centrum
(LDC) rijden. Om het gebruik
van de parkeergarage ten behoeve van halen en brengen
van de schoolkinderen soepel
te laten verlopen, kan er 30
minuten gratis geparkeerd
worden in de parkeergarage.

Extra waterberging

Eind deze maand wordt gestart met het aanleggen van
een extra waterberging in de
Prinsesseweg. Deze waterberging is onder meer nodig
om het regenwater van het
Louis Davidscarré op te vangen. Een bijkomend voordeel
is dat door de waterberging
de kans op ‘water op straat’ in
de Koninginneweg afneemt.
Om dit te realiseren zijn in-

Overlast tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet te voorkomen,
maar de gemeente spant
zich in om onnodige overlast te voorkomen. Zo is bij
het kiezen van een aannemer
niet alleen naar de kosten gekeken, maar is ook het beperken van de overlast voor de
omgeving een belangrijk selectiecriterium geweest. Een
andere factor die de overlast
voor de omgeving moet beperken, is de keuze voor een
specifieke constructie van de
ondergrondse waterberging.
Bij een traditionele methode

wordt er een grote en brede
put gegraven die relatief veel
ruimte in beslag neemt. Voor
de nieuwe waterberging in
de Prinsesseweg is gekozen
voor het verticaal afzinken
van een deel van de constructie. Door deze methode
is er rondom de constructie geen grondverzet nodig
en kan het verkeer over de
Prinsesseweg, over één rijbaan, blijven rijden. Tijdens
de werkzaamheden wordt
het verkeer gereguleerd door
verkeerslichten.

Beperken overlast
voor de scholen

De Hannie Schaftschool en
de Mariaschool zijn twee
belangrijke bestemmingen
aan de Prinsesseweg. Om er
voor te zorgen dat de periode
van overlast voor de scholen
zo kort mogelijk is, vindt een
groot deel van de werkzaamheden in de zomervakantie
plaats en werkt de aannemer door tijdens de bouwvakantie.

Zandvoortse oorlogsveteranen zoeken erkenning
De Zandvoortse veteranen uit diverse oorlogen vieren in
Zandvoort op 23 juni Veteranendag. Dat is een week eerder dan de Nationale Veteranendag. Op deze manier hebben de (oud)militairen op 30 juni de gelegenheid om ook

naar de Nationale dag toe te gaan om daar wellicht oude
dienstmakkers te ontmoeten.

Thema van de Zandvoortse Veteranendag is de Tweede Wereldoorlog

De Zandvoortse Veteranen
dag is een initiatief van onder andere burgemeester
Niek Meijer. Voorzitter van
het veteranencomité in onze
woonplaats, Friso van Marion,
is nog in actieve dienst maar
wil zich toch inzetten voor
deze collega’s, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden hun werk voor

Koningin en vaderland hebben verricht. De Zandvoorters
hebben geen behoefte aan
een ‘veteranencafé’, zoals in
veel plaatsen in Nederland.
“Wij willen ons juist onder
de mensen begeven om uit
te kunnen leggen wat er gebeurd is en daardoor erkenning te krijgen. Veelal weten
Nederlanders niet wat wij

gedaan hebben”, zegt Van
Marion. “Wij willen ons bekend maken en dat willen wij
doen door dit comité”, vult secretaris Jasper Molenaar aan.
Zandvoort telt een behoorlijk
aantal veteranen. Niet alleen
van 90+ maar zeker ook van
rond de 30 jaar. Deze zijn
door de krijgsmacht ingezet
bij een groot aantal oorlogssituaties en conflicten. Denkt
u bij oorlogsveteranen dus
niet alleen aan de Tweede
Wereldoorlog maar ook de
Nederlandse afvaardiging
voor de Verenigde Naties in
het Korea-conflict, Bosnië,
Libanon en in diverse landen
van Afrika. De militairen die
bijvoorbeeld naar Libanon
gingen, waren geen vrijwilligers maar waren voor ‘hun
nummer’ in dienst. Velen
hebben daar, maar zeker ook
op andere plaatsen tijdens
andere missies, traumatiserende ervaringen opgelopen
die nu, vele jaren later, ze nog

steeds parten kunnen (gaan)
spelen. Een goede steun
voor deze militairen is het
Veteraneninstituut in Doorn.
“Het ebt wel weg maar kan
altijd weer terugkomen. Er is
de laatste jaren steeds meer
ervaringsdeskundigheid gekomen en er is professionele
nazorg. Dat is heel belangrijk”, zegt Molenaar.
Tijdens de komende Zand
voortse Veteranendag zal
het Genootschap Oud Zand
voort een presentatie verzorgen. Ieder jaar wil het comité een thema meegeven
voor deze speciale dag. Dit
jaar is dat ‘Zandvoort en de
Tweede Wereldoorlog’. Het
Genootschap dook voor deze
presentatie in de archieven
en komt met een aantal unieke beelden. De Zandvoortse
Veteranendag wordt in de
raadszaal gehouden, waar
de veteranen door de burgemeester worden ontvangen,
en begint om 11.30 uur.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Tussen de buien
door prima weer
We zijn dit jaar weer eens aan een normale Hollandse
zomer begonnen. Een zomer zoals we die vroeger vrij-

wel ieder jaar beleefden met sterk wisselend weer en
doorgaans koele omstandigheden op het pleit. Dit soort

zomers waren in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heel gewoon.

Tegenwoordig in het nieuwe (lees: warmere) klimaat
meent men ieder jaar recht te
hebben op warme en droge
zomers, maar in de praktijk
kan dit natuurlijk niet altijd
het geval zijn. Weertechnisch
gezien liggen de weersbepalende druksystemen voor ons
geheel verkeerd en dat blijft
ook nog wel zo tot en met het
einde van de maand.
Weliswaar proberen uitlopers
van het bekende Azorenhoog
zich zo nu en dan uit te breiden tot boven de Benelux,
met gevolg een paar betere
dagdelen tussendoor. Maar
echt grootschalige hoge
drukontwikkelingen op de
goede plaats blijven voorlopig uit. Zo was de dinsdag een
prima dag in Zandvoort met
ideale temperaturen en niet
al te veel wind. Ook woensdag was zo’n plezante zomerdag in Zuid-Kennemerland.

uur in de middag, dan wordt
het eerst uitgesproken zwoel
buiten.
Met nadruk moet gezegd
worden dat er dus ook prima
dagdelen/dagen bij zullen
zitten de komende tijd (vrijdag en zaterdag vooral) met
zon en aangename temperaturen. Nogmaals, dit sterk
wisselende weerbeeld is en
blijft kenmerkend voor de
Hollandse zomers, ook anno
2012. Een langdurige droge
en hete periode blijft dus
nog steeds een uitzondering
in Nederland.
Het feit dat ons land steeds
in het grensgebied geraakt
tussen de zeer warme lucht
net ten oosten van ons en
de koele lucht meer naar het
westen, geeft telkens die regenperikelen op onze breedten. Ook de weerkaarten die
doorlopen tot begin juli laten nog steeds geen sterke
weersverbetering zien. Toch
kan dat heel snel omslaan
en wie weet hebben we het
over een week wel over een
aanstaande warmtegolf voor
Nederland.

Donderdag tot en met het
weekend blijft het periodiek
wisselvallig. Wel stijgt de
temperatuur tijdelijk naar
royaal 20 graden op donderdag, alhoewel dat weer
afhangt van de doorkomst
van een buiengebied. Komen Meer weerinfo via
die al in de ochtend, dan ha- www.weerprimeur.nl
len we de 20+ niet. Arriveren
de waterdragers pas na twee weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18-22

18

18

18

Min

13

13

12

12

Zon

25%

90%

70%

65%

Neerslag

85%

20%

20%

80%

zzo. 4

zw. 5-6

wzw. 5

zw. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Voor een zomerse prijs
bieden wij aan

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
VERZETSPLEI N 6 te ZAN DVOORT

Nú € 212.500,00 k.k.

donderdag 21 juni
t/m zondag 24 juni



Allinson walnoot € 1,50
Koffiebroodjes 4 voor € 3,95
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T.023-573 64 61 - m.i.v. 1-7-2012: 023-573 64 34

Deze ruime 3-kamer-maisonnette van ca. 105 m2.
(voorheen 4 kamer) met eigen opgang, inpandige
berging, ruim terras, diverse franse balkons en een privé
parkeerplaats in de parkeergarage is gelegen aan een
autovrij plein in het kindvriendelijke “park Duinwijk”,
op loopafstand van station, centrum en strand.
Kijk voor meer informatie op www.trendmark.nl
of bel direct met Mark Grote via 06 - 15093552
Trendmark Makelaardij o.g.
Brederodestraat 140 Zandvoort
Tel. 023 – 573 47 12
info@trendmark.nl

Zandvoortse

Courant
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Grote huurverschillen in één flatgebouw
Je zal maar in een flat wonen en je buurman betaalt de
helft minder aan huur! Die situatie komt voor in een flatge-

bouw in de Keesomstraat in Nieuw Noord. Jaap Schweins-

bergen woont op de vierde etage en betaalt maandelijks
€ 505. Onlangs kwam de woning naast hem leeg te staan
en woningbouwvereniging De Key heeft de huur toen meteen flink opgeschroefd: de nieuwe bewoners betalen € 925
voor dezelfde soort flat. Bijna twee keer zoveel!

Buren huren tegen heel verschillende tarieven

De heer Klink, die daar nu met
zijn gezin woont, vond de
huur wel aan de hoge kant,
maar had volgens eigen zeggen geen keus: “Wij moesten
ons vorige huis uit en konden
toen deze flat krijgen. Het is

wel een boel geld, maar met
je gezin op straat staan is ook
niks. Ik moet zeggen dat deze
woning eigenlijk € 925 waard
is. Was het nou € 150 meer
geweest dan mijn buurman,
dan had ik het redelijk gevon-

den. Gelukkig gaan we binnenkort weer verhuizen naar
een eengezinswoning en dat
voor ongeveer dezelfde huur
die we nu voor de flat betalen. Dus deze situatie is maar
tijdelijk.”
Wie denkt dat de woning
voor dat de familie Klink er
in kwam extra opgeknapt
is, heeft het mis. “Er is niets
aan verfraaid, het ziet er net
zo uit als mijn woning”, zegt
Schweinsbergen die zich afvraagt of dit wel mag:“In feite
wordt er een huis onttrokken
aan de sociale woningbouw,
want door de enorme prijsstijging is het een vrije sectorwoning geworden.”
Volgens een woordvoerder
van De Key, eigenaar van de
flatwoningen, is het een normale procedure die is toegepast. “Zodra een woning
leegkomt, wordt gekeken
naar het aantal punten dat
een woning waard is volgens
het woningswaarderingsstel-

stel (WWS), een door het Rijk
vastgesteld systeem. De punten geven de kwaliteit van de
woning aan; gekeken wordt
daarbij onder andere naar
oppervlakte, isolatie en de
omgeving. De woning waarover het gaat heeft in totaal
171 punten en daar hoort een
huur bij die de nieuwe bewoners nu betalen.”
Kan de gemeente iets doen
aan de scheve verhoudingen
van huurprijzen in één flatgebouw? Volgens gemeentewoordvoerster Heleen
Ronner heeft de gemeente
geen zeggenschap over de
hoogte van de huurprijs van
(sociale) huurwoningen. Wel
heeft de gemeente afspraken met De Key dat er een
bepaald aantal sociale huurwoningen beschikbaar moet
zijn. En die zijn er volgens de
gemeente voldoende, mede
omdat De Key onlangs een
aantal nieuwbouwwoningen
als sociale huurwoningen
heeft toegevoegd.

Met busbrood komt u het weekend door
Net als twee weken geleden toen Maarten Keur het over zijn brood had en hij vertelde

dat je voor brood de tijd moet nemen, zo moet je dat ook doen met busbrood. Busbrood
wordt gebakken in een broodbus, ook wel broodblik genoemd. Een speciaal busbrood is
casinobrood en dat willen we deze keer onder de loep nemen.

Het casino wit werd op een speciale manier gebakken

Keur: “Dit vierkante witbrood
wordt gebakken in een bus
die met een langwerpige deksel wordt afgesloten. Op die
manier kan het deeg tijdens
het bakken niet ‘uit de pan rijzen’. Als er geen deksel op de
bus gaat, wordt het een hoog
brood en is het een pannebrood. Een knipbrood wordt
daar weer van afgeleid door

het met een speciale schaar
in te knippen voordat het gebakken wordt.”
Casinobrood wordt ook wel
eens een ‘cassettabrood’
genoemd. Cassetta is het
Italiaanse woord voor kistje
dat weer verwijst naar het
bakblik waarin het gebakken is.

Het vierkante brood, rond
komt ook wel eens voor, is heel
geschikt voor tosti's. Meestal
is casinobrood alleen in wit
verkrijgbaar, soms maakt de
warme bakker ook wel licht
tarwebrood. Casinobrood
wordt ook vaak gebruikt om
er sandwiches van te maken,
door tussen twee plakjes
brood, beleg naar keuze te

doen en ze dan diagonaal
door te snijden, zodat er twee
driehoeken ontstaan.
“Voor casinobrood moet je
net zo de tijd nemen als voor
je andere brood. Het moet circa vier uur rijzen voordat het
de oven ingaat. Maar dan heb
je ook een bijzonder brood. En
als je de juiste ingrediënten
gebruikt, blijft het net even
langer vers dan ‘normaal’ witbrood. Veel mensen kochten
om die kwaliteit vroeger voor
het weekend casinobrood, zodat ze op maandag nog redelijk vers brood voor het ontbijt
hadden. Toen werd er immers
niet op zondagochtend gebakken”, vertelt Keur.
Ook nu weer heeft Van
Vessem/Le Patichou Zand
voort een speciale aanbieding: dit brood, dat volgens de
receptuur van warme bakker
Maarten Keur is gebakken,
wordt dit weekend verkocht
voor de prijs van toen: € 0,99.

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d. 19 juni 2012

Zandvoort moet snel de
broekriem stevig aanhalen
Dinsdag had het college aan het begin van de vergadering
raadsvergadering Informatie een aantal voor Zandvoort
zeer ongelegen mededelingen. Wethouder Gert Toonen
meldde dat uit de juni-circulair kan worden opgemaakt
dat de Nederlandse gemeenten dit jaar nog worden gekort
op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Voor Zandvoort
een totale verrassing omdat het eigenlijk midden in het
jaar gebeurt. Zandvoort krijgt dit jaar € 200.000 minder
van het Rijk dan op gerekend werd.
Voor 2013 beloopt de korting zelfs € 476.000 en dat
gat moet gedicht worden,
met de klemtoon op ‘moet’.
Volgens de wethouder
had demissionair premier
Rutte op het congres van
de Vereniging Nederlandse
Gemeenten gezegd dat er
nog veel zwaarder weer verwacht wordt. Het vermoeden bestaat dat in 2014 en
2015 nog minder zal worden
uitgekeerd, maar dat is volgens Toonen nog niet hard
te maken.

Klein lichtpuntje

Het college heeft dan ook
besloten om met directe ingang een vacaturestop voor
de rest van 2012 af te kondigen en eventuele vacatures die ingevuld moeten
worden, tegen het licht te
houden. Ook is er een stop
voor nog niet uitgewerkte
gemeentelijke bestedingen.
Verwacht wordt dat het college binnen afzienbare tijd
nog meer harde maatregelen zal afkondigen. Toonen
had nog wel een klein lichtpuntje voor de Jaarrekening
2011. De gemeente Zand
voort krijgt voor re-integratie van 55+’ers die niet
in aanmerking komen voor
een uitkering, een Europese
subsidie van € 133.000. Ook
wordt er in de jaarrekening
een bedrag van € 25.000
bezuinigd op Pluspunt en
gaat er € 75.000 naar de pot
Egalisatiereserve Parkeren,
waardoor er een tekort is

ontstaan van € 85.000 in
plaats van € 185.000.

Voorjaarsnota

Het agendapunt Voorjaars
nota begon wat chaotisch.
Als eerste werd een inspreker door voorzitter Hans
Drommel (VVD) de mond
gesnoerd omdat zij zich
volgens hem niet aan het
agendapunt hield. Volgens
Astrid van der Veld (GBZ),
later, hoeft dat ook niet
maar toen was het kwaad
al geschied. Diverse raadsleden meldden de voorzitter dat zij de antwoorden
op maar liefst 80 schriftelijk gestelde vragen, door de
diverse fracties ingediend,
pas ’s middags rond 17.00
uur hadden gekregen en
zodoende zich niet goed
hadden kunnen inlezen.
CDA-fractievoorzitter Gijs
de Roode vroeg zelfs om dit
agendapunt naar een latere
datum te verzetten omdat
de vergaderingen Debat en
– Besluitvorming pas op 4
juli geagendeerd staan. De
voorzitter was het daarmee
echter niet eens en kreeg
de koppen toch weer dezelfde kant op. Er ontstond
een soort van vragenuurtje
met hier en daar een beetje
discussie. Daarin kregen de
wethouders Sandbergen en
Toonen de meeste vragen;
Sandbergen over het parkeren dat nog steeds niet
van een leien dakje loopt
en Toonen vooral over de
sociale zekerheid.
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Geldt voor alle
heren- en damesslips

NIEUW BIJ SISSY'S SALON!
Botox & Fillers door cosmetisch
arts Els Vogelpoel en Keratine

Uw sloggi dealer

behandeling door Sissy voor pluizig,
droog of chemisch behandeld haar.
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
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Hans Weber 0681493719

www.weerwatwijzer.com

Zeestraat 30 weerwatwijzer@gmail.com

Bel voor een gratis consult naar
Sissy: 023-5716969 of
Els: 06-28422733
Hogeweg 27
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C U L T U UR
Prachtig concert van Classic Concerts
Het concert dat de stichting Classic Concerts afgelopen

zondag in het kader van de Kerkpleinconcerten in de
Protestantse kerk organiseerde, was er een met een

hoofdletter C. Een schitterende combinatie van jonge

pianotalenten en de zusters Stoppelenburg. Het klonk als
de spreekwoordelijke klok.

Charlotte (l.) en Josefien Stoppelenburg

Voor de pauze was het vooral
een optreden van de beide
dames die solo zongen en
die afwisselend door een van
de broers Blaak op de vleugel
werden begeleid. Stefan en
Martijn Blaak zijn een aanwinst voor de muziekwereld
en spelen allerlei soorten
muziek, van hedendaags tot
barok.
Het eerste stuk dat zij qua-

tre-mains speelden, Acht
Variationen über ein Thema
des Garfen von Waldstein’
van Ludwig van Beethoven,
werd met verve gebracht.
Vervolgens was het de beurt
aan Josefien Stoppelenburg
die twee werken van Franz
Liszt bracht. Wat een prachtige stem heeft deze dame,
om rillingen van te krijgen
en terecht kreeg zij een groot
applaus van het helaas niet

Sporen uit het verleden

in grote getale opgekomen
publiek. Deze artiesten verdienen absoluut meer. Na
Josefien kwam Charlotte
aan bod die een stuk uit de
opera ‘Die lustige Weiber von
Windsor’, van de hand van
de Duitse componist Otto
Nicolai, op het programma
had laten zetten. Ook nu
weer een schitterende prestatie met mooie warme
stem.
Na de pauze kwam wat
meer hedendaagse muziek
aan bod, met als klap op
de vuurpijl en slotstuk het
Bloemenduet uit de opera
Lakmé. Hiermee kunnen de
dames niet stuk. Ze hebben
het prachtige werk van de
Franse componist Léo Délibes
al eens eerder in Zandvoort
gezongen en toen was het
publiek razend enthousiast,
datzelfde gold afgelopen
zondag. Een prachtig concert
dat de thuisblijvers echt hebben gemist.
Het volgende concert is op
zondag 15 juli. Dan zal voor u
optreden het Van Dingstee
Kwartet, een strijkkwartet,
dat dan werken van onder
andere Brahms en Schubert
zal vertolken.

Wethouder opent expo in strandkleding
Vorige week vrijdag is de expositie ‘Beelden van zand’ in
het Zandvoorts Museum van start gegaan. Onder grote

belangstelling werd de opening verricht door wethouder
Gert Toonen van Kunst en Cultuur.

Gert Toonen en kleinzoon Mick

Bij de officiële opening kreeg
de wethouder assistentie
van zijn kleinzoon Mick.
Gezamenlijk kwamen zij,

heel toepasselijk in strandkleding, door een papieren
muur heen en toonden een
zelfgemaakte zandsculptuur.

ramen met dezelfde afbeelding, gemaakt door een en

dezelfde man die toch wel de meeste glas-in- loodramen
in oude huizen gemaakt heeft: glazenier Dick van der
Mije. Hierbij is goed het gebruik van de kleuren te zien.

De raamhanger (boven) is gemaakt voor een huwelijk in
1946 door Dick van der Mije, maar onderaan rechts staan
ook de namen J.(Jan) en P. (Piet) vermeld. Kennelijk hebben
zij er ook aan mee gewerkt. De afbeelding van het glas-inloodraam (onder) is veel fijner getekend en de daken zijn
met een blauwe toets ingekleurd. Nieuw in deze beide
afbeeldingen is de vrouw met de handkar die normaal
niet getekend wordt. De afbeelding toont de Achterom
vlak achter het Gasthuisplein en is beslist een van de vele
beeldbepalende straten die we moeten blijven koesteren.

De tentoonstelling is georganiseerd in de aanloop naar het Europees
Kampioenschap zandsculpturen bouwen, dat half augustus hier in Zandvoort
van start gaat en dat op 31
augustus geopend wordt. De
expositie in het Zandvoorts
Museum is tot 21 oktober op
de openingsdagen van het
museum te bezichtigen. Dat
is woensdag t/m zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

De Karavaan, reisbureau van de verbeelding

De Karavaan bestaat 20 jaar. Het is een reizend theatergezelschap georganiseerd door de Cultuurcompagnie Noord

Holland. Dit jaar komt de Karavaan, van 1 tot 5 augustus,
voor de eerste keer naar Zandvoort.

door Nel Kerkman

Achterom in glas-in-lood
Om het verschil in kleurkeuze te tonen plaatsen we twee

Het is een bruisende en boeiende tentoonstelling over de
internationale geschiedenis
van het bouwen van beelden
van zand. Het maakproces
wordt in stappen uitgebeeld.
De expositie is in samenwerking met de World Sand
Sculpting Academie in Den
Haag ontwikkeld.

Mond vol Zand van Orkater | Foto: Marieke Duijsters

Het festivalhart komt naast
het Holland Casino te liggen.
De verschillende theatervoorstellingen vinden niet alleen
daar plaats, maar ook op diverse bijzondere locaties elders in
Zandvoort. Het thema voor dit
jaar en de komende twee jaren
is: de grens van land en water.

Voorstellingen

Het is een absolute aanrader
voor iedereen in Zandvoort
en ook om vrienden en familie mee naar toe te nemen.
Om een aantal voorstellin-

gen te noemen: Het klein
meesleeptheater van mama
Roux; Aap-Nood-Boem, een
late night spektakel voor
mensen met stalen zenuwen; Een mond vol zand door
Orkater, een schrijnend muzikaal liefdesverhaal; Door de
Wind, een theatraal hoorspel
over de Vliegende Hollander.
Meer informatie over de programmering vindt u op www.
karavaan.nl, meer informatie
over de Cultuurcompagnie
Noord-Holland op www.cultuurcompagnie.nl.

Identiteit kustgemeenten

Karavaan is onderdeel van
Cultuurcompagnie NoordHolland en wordt mede
mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Holland.
Karavaan 2012 gebruikt de
verandering van de kust, de
verhalen over de kust en het
karakter van kustplaatsen als
inspiratiebron. De komende
jaren verandert de NoordHollandse kust ingrijpend
door kustversterkingen. Zee,
strand, duinen en het eigen
karakter van de kustplaatsen maken de kust tot een
belangrijke trekpleister, met
voor ieder wat wils. Verhalen
van bewoners en bezoekers
versterken de identiteit van
kustgemeenten en kunnen
richting geven aan de ruimtelijke inrichting. De kust is
van groot belang voor de
Noord-Hollandse economie. Daarom ondersteunt
de provincie Noord-Holland
de kustgemeenten bij het
versterken van hun aantrekkingskracht, kwaliteit en eigen karakter. Karavaan 2012
sluit hierbij aan.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand juni voor Pashouders:

Nu GRATIS zachte
contactlenzen
laten aanmeten
en een maand lang
gratis uitproberen
inclusief vloeistof!

Prachtige kwaliteit de echte
Parmesan Reggiano
36 maanden gerijpt
Nu 100 gram € 2,98

Kip met mango chutney
uit de wok 500 gr s 7,50
+ gratis lemon-curry ijs

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Individual Hairstyling - 06-19276204

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Nieuw in Nederland
Scent chips
waarmee u uw eigen geur
in huis kunt maken
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Pedicure Actie!

Last van pijnlijke voeten? Overtollig eelt? Ingegroeide
teennagels? Kalknagels? Een volledige specialistische
pedicure behandeling ca 45 min. voor maar €19

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Juni Special:

€ 7,50 korting op iedere behandeling
van € 20 of meer! 1 p.p. en niet i.c.m. met andere aanbiedingen.

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Remy Draaijer - 06-54323689

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

www.orangeriezandvoort.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Sea Optiek - Haltestraat

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Bibi for Shoes - Kerkstraat

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:

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Medina Woninginrichters
Aanbieding: 10% korting op al het parket!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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 F1

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
WE ZIJN ER WEER!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

“bruinverbrand en uitgerust”gaan we vrijdag 22 juni weer open!
En voor de pashouders: een 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

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!
Voor alle pashouders
de aanbieding:

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

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

Tel. 023 571 44 10

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?

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)

uit!
n Zandkorrel plaatsen.
ee
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Reken zelf uw voordeel
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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.

Z A N D K O R R E L S
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in
nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

1 AVONDJE UIT
1 WEEK ZIEK
EEN NIERPATIËNT MOET ER HEEL VEEL VOOR OVER HEBBEN OM
EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. Want dialyse is geen leven, maar

óverleven. En de wachtlijst voor transplantatie is lang. De Nierstichting
zet alles op alles om de wachttijd op een donornier te verkorten en
ondersteunt onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden.
Dat kunnen we niet alleen.

WAT HEB JIJ OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS.
KIJK WAT JIJ KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................

Timmerwerk
en Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Zandvoort aan het
verloederen...
Lees meer... www.
parkerenaanhetstrand.nl
.........................................................

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

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
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

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 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.
.........................................................
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
.........................................................
Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
KUYL bouw
verbouwingen, keukens,
badkamers, alles in en
om het huis. Sanitair en
badmeubelen van bekende
merken 30% korting. Tel:
5714190 (bgg 06-22604348)
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Anti Parkeer Regime
Zandvoort
Bent U al lid van
de Facebook-site
van het APRZ?
Bezoek onze site
van het Anti Parkeer
Regime Zandvoort

Steeds meer populair:
de
Hedi’s International
.........................................................
Het is echt waar:
Harm is 50 jaar!
.........................................................
Parasol+standaard € 25,
zwaarte steen € 10,
wasmolen € 15,
tuingereedschap € 40,
bladblazer € 15,
1 pers. vouwslaapbank (nieuw) € 50,
2-zits tuinstoel met arm € 15,
houten tafel € 15.
Tel. 06-17465335
.........................................................
Bent u voor of tegen?
Hoe denkt u over
het Parkeerbeleid
van Zandvoort?
Geef uw mening. www.
parkerenaanhetstrand.nl
.........................................................
Tennisclub Zandvoort:
tennisles beginners 18+.
5 lessen € 60.
Start vrijdagavond 22 juni.
Info:
06-18344111 of
mail: nicole97@xs4all.nl
.........................................................
Uw heilige koe wordt
een melkkoe
Lees meer op www.
parkerenaanhetstrand.nl
.........................................................
Bent U ook
tegen het parkeerbeleid?
Lees onze website www.
parkerenaanhetstrand.nl
en geef hier Uw mening.
Teken onze petitielijst om
dit dure parkeerbeleid
van tafel te krijgen.
.........................................................
En hierin is Gods
liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon
in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden
leven. -- 1 Johannes 4:9
.........................................................
Te huur
per 1 juli
studio in Zandvoort
voor 1 persoon eigen k.d.t.
Prijs € 595,- incl. per mnd.
1 maand borg.
Tel. 06-47935536
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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.

Bewust aan de Kust

LDC katern
Dat Nina en Marc Versteege twee betrokken Zandvoorters zijn die voor hun mening durven uit te
komen en die wel van enige reuring houden, zal menig Zandvoorter inmiddels wel bekend zijn. In hun
ingezonden brief in de Zandvoortse Courant over het LDC gaan beide actievoerders wat mij betreft over
de grens van het fatsoenlijke. Beiden suggereren dat de Gemeente Zandvoort de plaatselijke politieke
partijen probeert te paaien. Doordat de voorzitter van de lokale VVD met zijn bedrijf de lay-out van
een LDC-katern in de Zandvoortse Courant heeft mogen verzorgen zat het volgens de Versteege's
vervolgens met de steun van de VVD wel goed, althans die suggestie leggen ze er even dik bovenop.

door Erna Meijer

Het is jammer dat de Versteege's niet inzien dat ze met dit soort modder gooien allereerst zichzelf geen
goed doen. Het is echter vooral de lokale politiek die van dit soort gedoe het slachtoffer is. Het imago
van de politiek is in algemene zin toch al niet zo positief en op deze manier beschadigen de Versteege’s
doelbewust onder meer het werk waar vele raadsleden zich vrijwillig voor inzetten.

Geen gewone rubriek ‘Zandvoort in Bedrijf’ deze week,

Dan tot slot de VVD. Ik heb zelf een aantal jaar in het bestuur van de Zandvoortse VVD doorgebracht
en als er 1 partij in Zandvoort is waar bestuur en fractie zo volstrekt onafhankelijk van elkaar opereren dan is het de VVD wel. Het bestuur, laat staan de voorzitter hebben geen enkele macht over
de standpunten die de fractie in neemt. Dat is ook nog eens wettelijk bepaald.

cebook een nieuwe pagina gecreëerd met de pakkende en

Kortom, ik denk dat het stof van het LDC voor de Versteege's naderbij komt. Ga er eens diep doorheen
en biedt de lokale politiek en in het bijzonder de voorzitter van de VVD jullie welgemeende excuses
aan. Ennuh, misschien wil hij jullie volgende flyer wel verzorgen, je weet maar nooit wat er van komt!

Erwin van der Slik

Crisishulp bij dementie
moet sneller en beter
Momenteel zijn er 250.000 mensen met dementie in Ne-

derland. De dagelijkse zorg voor hen ligt grotendeels in
handen bij hun partners of kinderen. Net als in 2008 blijkt

uit onderzoek dat een op de tien van deze mantelzorgers

zich ‘zeer zwaar belast’ of ‘overbelast’ voelt. Ruim een derde
noemt zichzelf ‘tamelijk zwaar belast.’
De crisishulp bij dementie
is niet goed geregeld. Bij
meer dan de helft van de
gevallen blijft crisishulp uit,
terwijl daar wel behoefte
aan is. Dat blijkt uit een
onderzoek van het NIVEL
en Alzheimer Nederland
onder 2.400 mantelzorgers.
61% van de mantelzorgers
die het afgelopen jaar een
plotselinge behoefte had
aan extra hulp en crisisbegeleiding thuis of een
spoedopname in een verpleeg- of verzorgingshuis,
kreeg deze hulp niet. Ook
kwam een diagnose voor
minstens 1 op de 5 patiënten te laat, zo blijkt uit het
onderzoek.
Gea Broekema, directeur
van Alzheimer Nederland,

maakt zich zorgen: “We zien
dat bijvoorbeeld agressieve
of onrustige patiënten te
laat crisishulp krijgen, terwijl er sprake is van een onhoudbare situatie.” Volgens
Anneke Francke van NIVEL
zouden dit soort situaties
voorkomen worden, als problemen op tijd worden gesignaleerd. Daarom zouden
gemeenten en zorgaanbieders samen moeten werken
om mensen met 'niet-pluis
signalen' als ernstige vergetelheid of veranderingen in
gedrag of stemming snel te
diagnosticeren. Pas na de
diagnose eindigt de onzekerheid en krijgen mensen
toegang tot professionele
hulp en begeleiding”, stelt
Broekema. Bijna een vijfde
van de mantelzorgers vindt

dat de huisarts na de eerste
signalen niet snel genoeg
heeft door gewezen voor
diagnostisch onderzoek.
“Huisartsen, thuiszorgmedewerkers en ouderenadviseurs moeten meer alert
zijn”, aldus Francke.
Alzheimer Nederland wil
dat patiënten en mantelzorgers hulp krijgen van
persoonlijke begeleiders.
Veel regio’s zijn daarmee al
goed op weg. Ondanks dat
begeleiding bij dementie
relatief nieuw is, kreeg ruim
de helft van de mantelzorgers uit het onderzoek direct na de diagnosestelling
een persoonlijke begeleider
toegewezen. In Zandvoort
zijn ZorgContact en OOK
Zandvoort (Pluspunt) zeer
actief betrokken bij de
opvang en begeleiding
van mantelzorgers die patiënten met (opkomende)
dementie verzorgen. Bel
023-5740330 en vraag naar
een ouderenadviseur die u
graag op weg helpt.

maar wel één die hopelijk voor veel Zandvoorters een
eyeopener zal zijn en wellicht een aanzet tot een andere
manier van leven. Sinds 4 juni heeft Patricia Meester op Faveelzeggende titel ‘Bewust aan de Kust’.
In een boeiend gesprek geeft
zij nadrukkelijk aan wel verantwoordelijk te zijn voor de
Facebookpagina, maar niet
voor de verdere (onderlinge)
gang van zaken. “Ik ben een
idealist en begaan met de
problemen in de wereld. Ruil
en weggeefhandel, samenkomen om dingen tot stand
te brengen en onderlinge
dienstverlening spreken mij
al heel lang aan. Juist de
mensen, die het in deze economische crisis moeilijk hebben, kunnen met dit systeem
geholpen worden. Anderzijds
zou hiermee mogelijk het
grofvuilprobleem (deels)
opgelost kunnen worden.
Er komen nog zoveel goede
spullen op straat terecht
omdat men niet weet waar
ermee naar toe te kunnen,
en een ander is ermee geholpen. Op de laagdrempe-

lige Facebookpagina kan het
gratis worden aangeboden.”
Het is inderdaad een veelzijdige pagina, waarbij geld
niet aan de orde is en die
uitsluitend is bedoeld om
elkaar, op wat voor manier
dan ook, te helpen. Het is
beslist geen verkapte vorm
van Marktplaats.
Het gaat niet alleen om het
ruilen of weggeven van goederen. Stel je hebt een talent
om heerlijke taarten te bakken. Je bent echter niet handig in het onderhouden van
je auto. Oplossing: iemand
kijkt naar jouw accu en in
ruil bak jij een taart. Nog
een voorbeeld: je hebt een
apparaat nodig maar wilt of
kunt het niet huren. Plaats
dan een oproep om het van
iemand te lenen. Je kunt ook

onderling diensten uitwisselen zonder gebruik van
betaling, maar wel gebruik
maken van elkaars talenten
en ideeën om milieuvriendelijker te leven of om geld
te besparen. Patricia: “Het
gaat er om elkaar op een
simpele manier te helpen.
Ook de sociale functie is belangrijk. Ruilen of weggeven
kan hele leuke contacten teweeg brengen. In andere steden is al een trend ontstaan
dat buurtbewoners op een
braakliggend stuk grond gezamenlijk een (biologische)
moestuin aanleggen. Het
roept op tot samenwerking
en een bewustere vorm van
leven. Het gebeurt vanuit
het hart en niet vanuit het
hoofd en er is geen sprake
van winstbejag. Het maakt
de wereld weer een stukje
mooier. Ik hoop echt met
deze pagina mensen te inspireren.”
U hoeft geen lid te worden.
De site www.facebook.com/
bewustaandekust is voor iedereen. Gaat u beslist eens
kijken.

‘TijdZappen’ in de bibliotheek
Van 18 juni tot 1 september staan in bibliotheek Duinrand
de jeugdboeken over het thema tijdreizen in de schijnwerper. Het leesprogramma ‘TijdZappen’ neemt je mee terug in
de tijd. Al lezende zap je door de cultuurhistorische canon.
Kinderen van groep 3 tot en
met groep 8 kunnen zich de
komende maanden door de
tijd heen lezen. ‘TijdZappen’
staat in het teken van de
cultuurhistorische canon
van Nederland die nu op alle
basisscholen in Nederland de
leidraad is voor de geschiedenislessen. Het is een gratis
zomerleesprogramma, aan-

geboden door bibliotheek
Duinrand.
Kinderen kunnen, zolang de
voorraad strekt, in de bibliotheek een mooi doe-boek ophalen. In dit doe-boek staan
weetjes, puzzeltjes, raadsels
en moppen waarmee door de
geschiedenis van Nederland
gezapt kan worden. In het

doe-boek zit ook een leespaspoort. Voor elk boek dat
de kinderen gelezen hebben,
krijgen ze een sticker in hun
leespaspoort. Met vijf stickers verdienen ze een oorkonde en een cadeautje dat
helemaal past bij het thema.
Het leesprogramma ‘Tijd
Zappen’ wordt na de zomervakantie op school feestelijk
afgesloten met de uitreiking
van de oorkondes door de bibliothecaris aan alle kinderen
met een vol paspoort.
15

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Niets aan de hand,
met bloemen is het toch gezelliger!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

16

Glasschade

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Interview
De Twaalfde Man
Op dit moment zijn voetballiefhebbers erg in mineur. Je

kunt geen zender opzetten of het gaat wel over het fa-

len van Oranje en de fans hebben er allemaal hun eigen

ideeën over. Je kan gemakkelijk de opinie van de analytici overnemen maar een beetje voetbalfan heeft de iPad
van Jan van Halst niet nodig om de avond te vullen met

voetbalpraat. En waar kun je beter over sport kletsen dan
in een sportcafé?
door Maxim Roos

Begin juni, vlak voor het EK begon, zijn de deuren open
gegaan van Café Buitenspel. Een elftal vrienden hebben
de handen ineen geslagen en nu is deze echte sportbar
een feit. Drie weken lang hebben ze gezwoegd om het
voor de start van het EK af te krijgen. Het resultaat mag
er zijn: overal tv-schermen, historische sportvoorwerpen en een ongedwongen sfeer.
Waar de jongens heel trots op zijn
is bijvoorbeeld een Barcelona shirt
met de handtekeningen van de
gehele selectie erop. Dit hebben ze
dan weer bewerkstelligd door een
breed netwerk die de vriendenclub
met zich meebrengt. Naast voetbal kan men ook andere sporten
bekijken zoals Formule 1, tennis en
straks de Olympische Spelen. Ook is
er na de sportuitzendingen genoeg
te beleven.

Aan ideeën geen gebrek, maar dat is ook niet zo raar als
je met zoveel mensen dit opzet. Een van de creatieve breinen is Bernard Prins die zelf programma- en reclamemaker
is. Met veel enthousiasme vertelt hij over de ideeën die
nog uitgewerkt moeten worden. Een Skybox, puzzelritten,
sporttoernooien, alles is denkbaar en dit gaat zeker niet
geparkeerd worden bij afdeling ‘hersenspinsels’, belooft
Prins. Schouders eronder en organiseren maar!
Iedere sportfanaat weet hoe belangrijk publiek is en daar
is dan ook een functie weggelegd voor de twaalfde man.
De twaalfde man is het publiek dat aanmoedigt en zich
vermaakt. Kijk daarom even op www.cafebuitenspel.nl of
ga gewoon een biertje drinken in café Buitenspel in de
Kosterstraat.

Vlnr. Frank Weijers, Mick Schweinsbergen, John Zwiers en Bernard Prins

Uitgesproken!
Vaders

Ze zijn anders dan moeders, en dat is goed. Hun zorgzaamheid openbaart zich vaak in andere dingen. In mijn geval
in stilte op de achtergrond en in dollen met elkaar. Hij was
weinig thuis toen ik nog klein was, vanwege zijn werk,
dus van een papadag is nooit echt sprake geweest. Maar
ook al was hij vroeger geen prater, ik geloof dat er nog
nooit een moment is geweest waarop hij geen taxichauffeur heeft gespeeld. Van school opgehaald na een feest,
naar de opstapplaats van de bus voor mijn eerste vakantie
naar Italië met 3 meiden, zelfs ex-vriendjes werden bij
het treinstation afgezet of naar huis gebracht. Elke reis
die kon beginnen door een drop-off van hem op Schiphol,
als verhuizer heen en weer rijdend tussen Hoofddorp en
Zandvoort of bij nood ons pleegkindje naar het ouderbezoek brengend. Toen ik als tiener vanaf het treinstation,
gewapend met peuk in mijn hand, naar huis wilde lopen
was hij er het liefst nog achteraan blijven rijden (wat hij
niet deed natuurlijk).
Smeuïg vertelde hij de betekenis van een ‘zachte berm’ en
liet hij weten hoe je een broodje pindakaas hoort te eten:
zo’n dikke laag op de boterham smeren zodat je bij het
happen tandafdrukken moet kunnen zien. We hebben samen genoten van de slipcursus op het circuit, heb ik scans
nodig op de computer dan heb ik direct een gevuld USB
stickje in de hand. Of die keer dat ik geveld was door een
longontsteking, toen hij ’s ochtends met boodschapjes op
de stoep stond. En ook al is mijn moeder de grote organisatrice achter memorabele momenten, hij is er altijd bij.
Maar er zijn momenten waarop vaders onmisbaar zijn.
Zoals op mijn trouwdag. De dag dat het nummer ‘Butterfly
kisses’ van Bob Carlisle door de gangpaden van de kerk
galmde en hij trots kwam aanlopen met mij aan zijn arm
om mij weg te geven. Op zo’n moment blijven dochters altijd papa’s kleine lieve meid, mij heel
beschermd en tegelijkertijd kansrijk
voelend bovendien. Het gaat niet om
kwantiteit maar kwaliteit. Je hart laten spreken op die momenten dat je
er bent.

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

Kijk nou eens!
Liefde is overal...

door Ramona Jonkhout

Het unieke aan dit concept is dat alle
elf een eigen inkomen hebben en dit
café zien ze dan ook als een hobby.

Vaak wordt er gevraagd of dat wel goed kan gaan met
zoveel kapiteins op het schip maar ditzelfde kunstje hebben ze al een keer met succes uitgevoerd in Doetinchem.
Daar werd het echter zo een succes dat ze personeel moesten inhuren waardoor de grap er een beetje af was. Bas
Lammers van Mango’s Beachbar is een van de elf en komt
uit Doetinchem. Zodoende zijn ze drie jaar geleden met
dit idee begonnen en nu hebben ze dit dan bewerkstelligd
in Zandvoort.

"Voetballen is heel simpel,
maar het moeilijkste wat
er is, is simpel voetballen".
J. Cruijff
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Heeft u al uw
ZandvoortPas 2012 aangevraagd?

Oplossing Breinbreker

53

Oplossing Kakuro

6

Bereiding:

Halveer de komkommer en haal de zaadlijsten eruit. Snijd de komkommer in kleine
stukjes. Meng de blokjes komkommer in een diepvriesdoos met wat zout en citroenpeper en zet de doos onafgedekt 2 tot 3 uur in de vriezer. Snijd de haringen in reepjes
van circa 1 centimeter. Pureer de komkommer als deze bevroren is in de blender of
keukenmachine tot een grove granita en verdeel het komkommerijs over de glaasjes.
Schenk er wat wodka over en leg de reepjes haring erop. Garneer het geheel met wat
waterkers.

Bent u een sterk en een actief persoon en inmiddels gevallen voor het lieve koppie van
Mayk? Kom dan snel eens langs om met hem te wandelen en verder kennis te maken.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

11 11\19 5

Wat waterkers,
Vers gemalen
citroenpeper.

		

1 grote komkommer,
100 Classic Concerts
wodka,

8

2 schoongemaakte
Hollandse Nieuwe
haringen,

9

Benodigdheden:

Mayk is een leuke en sociale
hond, hij kan goed overweg
met kinderen en soortgenoten maar katten vindt hij niet
leuk. Ook met sommige reuen gaat het weleens mis, hij wil dan de strijd aangaan en op
dat moment heeft hij een sterke baas nodig die hem daarvan weerhoudt. Mayk heeft
altijd samengewoond met twee honden en het zou leuk voor hem zijn als in zijn nieuwe
huis een leuk vriendinnetje zou wonen.

17

De Hollandse Nieuwe is weer aan wal gebracht en dus is
het tijd om een mooi recept met deze lekkernij te publiceren.
Het is een recept voor 8 kleine glaasjes.

8

Komkommer granita met Hollandse Nieuwe en wodka

en slechts 3 jaar jong. Hij heeft
veel energie die hij graag wil
kwijtraken: hij houdt van
lange wandelingen, rennen
en spelen. Omdat Mayk erg
sterk is zoekt hij een baas die
hem zowel fysiek als energiek
aankan.

1

Kookrecept
Kookrecept

Mayk is groot, sterk, stoer

3

De oplossing staat elders op deze pagina

Als de hond veel schudt met
de kop, krabt aan het oor of
oog, veelvuldig niest, kan dat
betekenen dat er kruipertjes
in zitten. Controleer de hond
dagelijks en verwijder indien
mogelijk met een pincet. Ook
de pootjes zijn kwetsbaar.
Pootjes weken in de Biotex
kan hier helpen. Mocht een
en ander niet lukken, wacht
dan niet te lang en ga naar
de dierenarts.

Dier van de Week
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niet op tijd ontdekt worden
kunnen ze gaan kruipen en
dan kunnen ze zelfs door de
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Meestal vallen de kruipertjes van de hond af als hij
zich schudt, maar soms blijven ze onopgemerkt achter
in de vacht of tussen de te-
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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.

huid van de hond heen boren. Hierdoor kunnen fistels
ontstaan.
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ze zijn voorzien van harde sprieten met weerhaakjes.
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Deze graszaden, ofwel kruipertjes, kunnen problemen veroorzaken bij honden, doordat
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In deze tijd van het jaar zijn de duinen en ook bermen bezaaid met de Hordeum murinum.
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Hondenbezitters opgelet
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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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Successtory van de Colpitt in Zandvoort is voorbij
Zandvoort is een industriële legende kwijtgeraakt. Colpitt, het internationaal vermaarde
bedrijf dat furore heeft gemaakt als bouwer van hoogwaardige machines, heeft Zand-

voort na 65 jaar verruild voor een kleinere locatie in Velsen-Noord. Reden is dat het be-

drijf, dat nu in Duitse handen is, te kampen heeft met teruglopende omzet en opdrachten.
Dat heeft geleid tot ontslagen van een groot deel van het personeel, waardoor het pand
aan de Kamerlingh Onnesweg te groot was geworden.

Het internationale bedrijf verdwijnt na 65 jaar uit Zandvoort

Dit nieuws heeft bij menig Zandvoorter een gevoel van treurnis gebracht.
Het apparatenbedrijf bood
jarenlang werk aan de
Zandvoortse bevolking. In
de hoogtijdagen werkten
er meer dan tachtig man.
Colpitt is voortgekomen uit
een eenvoudige smederij, in
1863 opgezet door Willem
Versteege en later voortgezet door zoon Nol, die het
bedrijf na de oorlog op het
Gasthuisplein uitbreidde tot
Technische Apparaten Fabriek
A.J. Versteege.
Nol was meer een uitvinder
dan smid. Voor zijn werk had
hij een slijpmachine nodig,
maar omdat die na de oorlog
niet te koop waren, besloot
hij er zelf maar een te maken.
Van één werden het er twee
en toen anderen ook zo’n
slijpmachine wilden hebben, maakte hij er een hele
reeks. Dat was in feite het begin van de apparatenfabriek.
En omdat Nol het leuk vond
vernieuwende apparaten te
bouwen, groeide het bedrijf
in korte tijd uit zijn jasje en
verhuisde in 1956 naar een
nieuw te bouwen pand aan
de Duinstraat, waar nu de
brandweerkazerne is. Omdat

uitbreiding daar niet mogelijk was, werd ruim tien jaar
later besloten om een grote
fabriek te bouwen aan de
Kamerlingh Onnesstraat in
Nieuw Noord. Die werd in
1967 in gebruik genomen.
Om internationaal aan de
weg te kunnen timmeren
werd de naam Technische
Apparaten Fabriek A.J.
Versteege veranderd in
Colpitt. Nol kwam die naam
tegen in een handboek
voor elektronica, waarin de
Amerikaanse fysicus Colpitt
voorkwam. “De naam ligt
lekker in het gehoor en kan
geen verwarring veroorzaken met namen van concurrenten”, was Versteeges
keuze voor deze naam.
In 1975 stapte Nol Versteege
op 60-jarige leeftijd uit het
bedrijf, dat toen door een
fusie in Amerikaanse handen was gekomen. Daarna
is het nog meerdere keren
verkocht, waaronder aan
een Engelsman en kortgeleden aan een Duits bedrijf
dat vroeger klant van Colpitt
was. Versteege heeft slechts
vijf jaar van zijn vrije leven
kunnen genieten. Op 65-jarige leeftijd is hij overleden.

Een aantal ex-werknemers
van Colpitt denkt met gemengde gevoelens terug
op hun periode bij dit bedrijf. Zoals Engel Molenaar,
die in 1955 als bankwerker bij Versteege op het
Gasthuisplein begon en tot
1999 met veel plezier bij
Colpitt heeft gewerkt. In die
lange periode is hij uitgegroeid tot een manusje van
alles op het gebied van werk
voorbereiden, in- en verkoop
en magazijnbeheer. In het
bedrijf noemde iedereen
hem Edward.“Dat kwam omdat de vrouw van Nol, Engel
geen leuke naam vond en mij
toen Edward doopte. Aan Nol
Versteege bewaar ik goede
herinneringen. Hij was een
aardige kerel en goeie baas.
Ik ben vaak met hem op pad
geweest. Nol bezat een grote
Amerikaan en daarin liet hij
mij rijden. Dat was wat hoor,
met zo’n grote bak door
van die smalle straatjes in
Leiden”, zegt hij.
Edward: “We waren in die
tijd marktleider op het gebied van vernieuwende
machines. Zo maakten we
apparatuur voor het verwerken en lassen van pvc en
plastics, waarmee bijvoor-

beeld plastic regenjassen
konden worden gemaakt
en plastic luierbroekjes.
Ook hebben we heel veel
machines verkocht voor het
maken van medische artikelen als bloedzakken, kantoorartikelen en kunststof
ordners. De laatste jaren is
Colpitt zijn vooraanstaande
rol verloren. Ze zijn achtergebleven in de ontwikkeling
van nieuwe apparatuur. Ze
hebben de boot gemist. Het
is toch jammer als je ziet
dat je je ‘grote liefde’ zo ziet
afzakken.” Dat geldt trouwens niet voor zijn andere
grote liefde, zijn lieftallige
echtgenote. Die heeft hij
bij Colpitt leren kennen. Ze
werkte daar op de boekhouding. Edward: “Ik mocht
dan wel geen Engel worden
genoemd, zij was bij Colpitt
mijn grote engel!”
Wil Koper heeft 13 jaar bij
Colpitt gewerkt, van 1967
tot ’78: “Ik heb er met veel
plezier gewerkt als chef
electro, maar onder de opvolger van Nol Versteege, directeur Boddaert, ontstond
een tweespalt binnen het
personeel, omdat de baas
geen beslissingen durfde
te nemen. Zo wilde ik niet
werken, dus ben ik weggegaan. Ik heb toen 13 jaar
bij de Rijksluchtvaartdienst

gezeten, waar ik technische
werkzaamheden verrichtte
in de verkeerstoren. Maar
dat ambtenarenleven was
ik op een gegeven moment
ook zat. Die mentaliteit van
‘rustig aan doen’ daar kon ik
niet tegen.”
En toen kwam zijn droom
van vroeger uit: een eigen
bedrijf à la Colpitt. Koper:
“Het begon met wat kleine
opdrachten van oude klanten van Colpitt en voor ik
het wist had ik zoveel opdrachten dat ik mijn eigen
bedrijf Wilto Engineering
had, inmiddels gevestigd in
een eigen pand in Nieuw
Noord. In feite ben ik nu de
‘kleine Colpitt’. Wij maken
dezelfde soorten machines
als Colpitt deed, waaronder veel machines voor de
kantoorbenodigdheden als
ordners en ringbanden. Wij
doen het met z’n drieën,
onder wie mijn zoon, die de
zaak van mij over kan nemen
als ik stop. Ik ben weliswaar
nu 66, maar ik wil zo lang
ik kan gewoon doorgaan. Ik
vind het jammer dat het met
Colpitt zo slecht gaat. Het is
toch een stuk van mijn werkzame leven geweest. Vanuit
mijn zaak heb ik altijd goed
contact met mijn ‘concurrent’ gehad. We hielpen elkaar als we konden.”

Wim Beekhuis kwam in
1984 bij Colpitt terecht en
werkte er tot 2005 op de
tekenkamer. Hij heeft Nol
Versteege nooit meegemaakt, maar zijn ondernemende geest heeft hij er
altijd gevoeld. Wel heeft hij
te maken gehad met directeur Henk Bakker, een voormalige verkoper van Colpitt,
die rond 1990 het bedrijf
overnam van de Engelsman
Ken Askwith. Bakker was
volgens Beekhuis heel erg
goed voor het bedrijf en
sociaal voor zijn personeel.
“Hij legde ons in de watten.
Om de drie jaar gingen we
met zijn allen met een luxe
touringcar naar de beurs
in Düsseldorf. We kregen
ontbijt in de bus en twintig
gulden zakgeld per persoon.
Als je jarig was hoefde je
maar € 23 te betalen voor
luxe gebak, de rest was op
kosten van de zaak”, herinnert hij zich.
Tot groot verdriet van veel
oud-Colpitters is het nu gedaan met het apparatenbedrijf in Zandvoort. Colpitt is
sinds 1 juni in afgeslankte
vorm, er werken nu nog
tien mensen, verhuisd naar
een kleiner pand in VelsenNoord. Er wordt van daar uit
alleen nog service verleend
en reparaties gedaan.

De werkvloer in de industriehal van de Colpitt is leeg en verlaten
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Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534
Het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft
tijdens de bestuursvergadering van 23 april 2012 besloten dat met ingang van 1 mei 2012
vergaderingen van het algemeen bestuur ter openbare kennis worden gebracht via een
elektronische publicatie.
Vanaf 1 mei 2012 zijn de aankondigingen en agendastukken van openbare vergaderingen
van het algemeen bestuur alleen nog op de website www.bsgr.nl te raadplegen.
Daarnaast zijn de agendastukken vanaf 10 dagen voor de vergadering in te zien op
het kantoor van de BSGR, Lammenschansweg 144, 2321 JX te Leiden, geopend
op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2011

- Kostverlorenstraat 102, plaatsen zonnepanelen, verzonden 15
juni 2012, 2012-VV-064.

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 24 en
de verdere in week 24 door het college genomen besluiten
zijn in week 25 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Verandering datum aangewezen collectieve festiviteitendag

De reeds door het college aangewezen collectieve festiviteitendag van zaterdag 15 september 2012 is vervallen en in de
plaatst daarvan is zaterdag 1 september 2012 aangewezen als
collectieve festiviteitendag.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Emmaweg 8, plaatsen van een schuur, ingekomen 09 juni
2012, 2012-VV-073.
Bentveld:
- Parnassialaan 24, uitbreiden woning, ingekomen 14 juni 2012,
2012-VV-074.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Brederodestraat 79, kappen boom in achtertuin, verzonden
13 juni 2012, 2012-VV-055.

Krant niet ontvangen?

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Dr. C.A. Gerkestraat 57 zwart, maken van een inrit, verzonden
14 juni 2012.

Van rechtswege verleende vergunning
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 10, vernieuwen en vergroten van het balkon,
verzonden 12 juni 2012,
2012-VV-049.

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

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

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

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 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.

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

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.

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:

Afhaalpunten

• 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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honkbal

zaalvoetbal

Honkballers kregen de bal niet weg
De honkballers van ZSC hebben vorige week niet of nauwelijks vat gehad op de pitcher van Terrasvogels in Santpoort. Pas in de laatste inning konden de Zandvoorters hun
score openen maar toen was het leed al geleden. De gastheren wonnen met 6-2.

Slagman Bram Molenaar

De eerste vier innings waren
voor Zandvoort desastreus.
Iedere keer gingen de eerste drie slagmensen uit en
Terrasvogels kon door een
paar foutjes van hun gasten
in de derde inning zelfs op
4-0 komen. “Kapitale blun-

ders werden er gemaakt”,
aldus zegsman Danny van
Soest. In de vijfde inning sloeg
Brett Disseldorp een fraaie
2-honkslag maar dat was
niet voldoende om het eerste
Zandvoortse punt aan te tekenen. Dat lukte Terrasvogels in

de gelijkmakende slagbeurt
wel met een 6-0 voorsprong
als resultaat. De bovenste
helft van de zevende inning
werd tevens het einde van de
wedstrijd. Omdat Zandvoort,
na een 3-honkslag van Thim
Koemans en Dylan Franke
die op de honken kwam, werden de eerste 2 punten voor
Zandvoort op de scorekaart
genoteerd. Lang niet voldoende om op voorsprong te
komen. “Toch hebben we tegen deze zeer ervaren ploeg,
die geen steek lieten vallen,
goed gehonkbald. Enkele fouten van ons zorgden voor de
nederlaag”, sluit Van soest af.

De ploegen die moeten gaan bepalen wie zich zaalvoet-

Werpcijfers Guus Berkhout:
4x3 slag,3x4 wijd en hij kreeg
6 honkslagen tegen. Beste
slaggemiddelden: Guus
Berkhout, Thim Koeman,
Brett Disseldorp en Danny
van soest ieder 1 uit 3 (.333).

Het zijn vooral Zandvoortse
ploegen die zich geplaatst
hebben. In de hoogste poel
staan Jong Airforce en Café
Anders die de Zandvoortse
kleuren hoog moeten houden. Tegenstanders zijn de
uit Haarlem afkomstige

autosport
Circuit Park Zandvoort is
voor even een stukje Italië
Het grootste Italiaanse auto- en lifestyle-event in Nederland,
Italia a Zandvoort, vindt komende zondag 24 juni plaats op
Circuit Park Zandvoort. Het circuit terrein staat dan weer volledig in het teken van alles wat met Italië te maken heeft. Diverse demonstraties op het circuit worden afgewisseld met
het nodige entertainment en culinair genieten.

Italia a zandvoort 2011 | Foto: Van Densen-essayprodukties

Hoofdzaak zijn natuurlijk de
Italiaanse voertuigen en dan
uiteraard exclusieve merken
als Lamborghini, Ferrari en
Maserati als hoogtepunt.
Echter ook automerken voor
mensen met een wat vaker
voorkomend budget komen
volop aan bod, evenals mo22

toren van Italiaanse makelij.
Verder is er volop aandacht
voor de Italiaanse keuken,
mode en lifestyle.
Ook zal er op de ‘pista’ (baan)
veel te doen zijn. Al vanaf
09.00 ’s ochtends gaan de
lampen op groen om de

Halvefinalisten zijn bekend

diverse Italiaanse merkenclubs, die veelal zondag hun
zomerse clubmeeting houden, de gelegenheid te geven
met hun eigen auto over het
circuit te rijden. Voor de merkenclubs met de sportievere
rijders en bolides zijn er ook
speciale ‘sportivo’ sessies.
Demonstraties mogen natuurlijk ook niet ontbreken.
Zo zal Gerard de Rooy met
zijn winnende vrachtwagen
van de jongste Dakar Rally
meerdere malen dwars
door de Zandvoortse bochten glijden. Een spectaculair
gezicht.
Een dagkaart kost in de voorverkoop € 10 (aan de kassa
€ 15). Kinderen tot 12 jaar,
onder begeleiding van een
volwassene, betalen € 5. De
kaarten geven toegang tot
de duinen, de hoofdtribune
en de beide paddocks op het
circuitterrein.

balkampioen van Zandvoort mogen gaan noemen zijn be-

kend. De halve finales, die afgelopen dinsdag en woensdag
zijn gespeeld, moesten zes ploegen opleveren voor de drie
finale wedstrijden van komende zaterdag.

Komend weekend gaan de beslissingen vallen

combinatie DSS United en
het Hof van Heemstede.
Een klasse lager spelen
ook twee ploegen uit onze
woonplaats en wel Chin
Chin 1 en Bibi for Shoes. De
beide andere ploegen zijn
Haarlemmers en Longevity.

De laagste klasse is puur
een Zandvoortse aangelegenheid. Hiervoor plaatsten zich na de kwartfinales
Café Oomstee, Chin Chin
Elite, Airforce en Café de
Lamstrael.
Komende zaterdag is de finaledag. Dan begint om 19.00
uur een ingelaste wedstrijd
tussen de Klisjeemannetjes
en Oude Halt Senioren.
Beide ploegen komen ook
uit Zandvoort en strijden
om de Fair Play Cup. Daarna
is de finale voor het kampioenschap in de Hoofdklasse
(20.00 uur) die op zijn beurt
weer gevolgd wordt door de
wedstrijd om de 1e Divisie
(20.45 uur). De ‘grande’ finale
begint om 21.30 uur en levert
de uiteindelijk zaalvoetbalkampioen van Zandvoort
op. Wie dat zullen gaan worden? Zaterdag rond 22.30
uur weten we meer.

softbal
Monsterzege ZSC softbalsters
De dames softbalsters van ZSC hebben afgelopen maandag
een monsterzege behaald in en tegen Bloemendaal. Na zes

innings stond er een zeer overtuigende eindstand van 0-13
op het scorebord.

Onze plaatsgenoten moesten wel even wennen aan
de Bloemendaalse pitcher.
Laura Koning en Nieki
Valkestijn gingen direct
al met drie slag uit, vervolgens kwamen Martina
Balk en haar tweelingzus
Marcella op de honken
door honkslagen. Maar omdat Wilma Valkestijn met 3
slag uit ging, werd er door
Zandvoort niet gescoord. De
tegenpartij had ook moeite
om de bal van een prima pitcher Wilma Valkestijn weg te
krijgen en het Zandvoortse
veld stond goed te verdedigen waardoor ook zij niet
konden scoren.
In de tweede inning kwamen
Maura Renardel de Lavalette

en Elianne Kinkhouwers
op de honken en door een
mooie opofferingsstootslag van Sandra Castien
kon Renardel de Lavalette
het eerste punt scoren.
Vervolgens gingen Anke en
dochter Laura Koning met
drie slag uit. “Gelukkig hielden wij het ook de tweede inning weer goed dicht waardoor zij niet konden scoren”,
vertelde Martina Balk na
afloop. In de derde inning
kwamen Nieki Valkestijn en
Marcella Balk op de honken
en werden zij binnen geslagen door Wilma Valkestijn,
waardoor Zandvoort op
een 0-3 voorsprong kwam.
In de vierde en vijfde inning
gingen, zowel in de innings
van Zandvoort als van de

tegenpartij, de eerste drie
slagvrouwen uit door veldacties. “De zesde inning
waren we eindelijk op dreef
en begonnen we goed te
slaan. Wilma Valkestijn
kwam op de honken en
werd later door een mooie
tweehonkslag van Elianne
Kinkhouwers binnen geslagen. Iedereen kwam deze
inning aan slag en door
mooie honkslagen, waaronder nog een 2 honkslag van
Marcella Balk, en ook wat
fouten van Bloemendaal,
konden wij 10 punten scoren! Bloemendaal mocht
toen nog slaan en kreeg 3
man op de honken maar
gelukkig maakten wij toen
de derde nul en was de wedstrijd afgelopen”, aldus een
blije Martina Balk.
Beste slagcijfers: Marcella
Blak en Wilma Valkestijn ieder 3 uit 4 (.750).
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kitesurfen

golf

Spectaculair Nederlands Kampioenschap kiten
Watersportvereniging Zandvoort (WVZ) had afgelopen

zaterdag de eer om het eerste Trial Open Nationaal Kampioenschap Kitesurf Course Racing in Nederland te mogen

organiseren. Nadat onlangs bekend is geworden dat kite

course racing in 2016 een Olympische sport zal worden,
werd besloten dit eendaags evenement te organiseren.

NK kiten voor de Zandvoortse kust

Kiteboarden is op de Olym
pische Spelen van Rio de
Janeiro in 2016 een Olym
pische discipline. Het is een
spectaculaire sport die voor
toeschouwers goed is te volgen omdat er dicht onder
de kust gevaren wordt. In
Nederland wordt er nog weinig geracet met kiteboards,
terwijl daar in diverse andere
landen wel veel animo voor

is. Tijd dus om met een officieus NK het tij daarin te doen
keren. In Zandvoort hadden
de kiteracers er met zon en
een stevige wind een goede
dag voor uitgekozen.
In de aanloop naar een officieel NK in 2013 werd bij
het mooie clubgebouw van
de Zandvoortse watersportvereniging het officieuze NK

gehouden. Er kon gestart
worden in twee klassen, de
profklasse en de funklasse.
De deelnemers aan de funklasse deden, zoals de naam
al aangeeft, mee voor hun
plezier en ter kennismaking
met het racen met kiteboarden. Zij startten dan ook met
de twintip boards, boards die
door de meeste kiteboarders
voor het beoefenen van hun
sport gebruikt worden.
De mannen en vrouwen in de
profklasse waren allen voorzien van serieuze kiteraceboards. Deze boards zijn
langer, rechter, hebben meer
volume en hebben drie lange
vinnen onder het board, om
snel aan te planeren en goed
hoogte mee te kunnen lopen.
Voor de funklasse bleek de
uitgezette baan aan de taaie
kant. De twintips konden
onvoldoende hoogte krijgen
zodat voor deze deelnemers
een aangepaste baan werd
uitgezet. In de profklasse

werden diverse races gevaren waarbij Olivier Dansin uit
Frankrijk ze allemaal wist te
winnen. De Nederlandse favoriet Rolf van der Vlugt werd
tweede, gevolgd door Samuel
Stal op de derde plaats. Bij de
dames wist de Nederlandse
Katja Roose, tevens Europees
kampioen Kiterace 2010 en
2011, haar favorietenrol waar
te maken en won voor Sylvia
Weijmer op een tweede en
Mara van der Schaaf op een
derde plaats.
De Olympische Spelen van
2016 lijken nog ver weg.
Met nog vier jaar te gaan
komt het racen met kiteboards meer en meer in de
belangstelling en ook de
ontwikkeling van de boards
en vliegers is nog volop in beweging. Het wordt een boeiend traject waarin het Trial
NK Kiteboardrace, met support van Brunotti en gesubsidieerd door de gemeente
Zandvoort, een stap vooruit
is geweest.

autosport
Ard Keff doet goede zaken op Assen en Zandvoort
Zandvoorter Ard Keff heeft afgelopen weken goede zaken
gedaan. Vorige maand wist de regerend kampioen in de
BMW E30 cup de dagwinst te pakken in Assen en vorige
week tijdens de DNRT races op Circuit Park Zandvoort wist
hij eveneens de volle winst naar zich toe te trekken.

Ard deed wederom goede zaken in Zandvoort

Op het TT circuit van Assen
pakte de Zandvoorter een
derde en eerste plaats, waardoor hij voorafgaand aan het

raceweekend in Zandvoort
zijn positie in het klassement
verstevigde. In Zandvoort trok
hij de lijn van Assen door. In de

vrije training kwam Keff niet
verder dan een derde plaats,
een positie die ook in de kwalificatietraining het hoogst
haalbare bleek. De naaste
concurrenten van de onze
plaatsgenoot, klassementsleider Jeroen van Lierop en
Marcel Corts, mochten voor
hem vertrekken.
In de eerste race liet Keff zien
waarom hij nu het kampioenschap leidt. Hoewel Van Lierop
het veld aanvoerde, moest
Corts toestaan dat Keff hem
na de start in de Tarzanbocht
passeerde. “Ik probeerde Van
Lierop meteen onder druk
te zetten om hem zo tot een
foutje te dwingen”, aldus Keff.
Dat lukte toen Van Lierop iets
te wijd uit de S-bocht kwam.
Keff wist hem te passeren en
omdat Van Lierop handenvol

werk kreeg aan zijn achtervolgers, wist Keff uit te lopen.
Het geluk was nog meer aan
zijn zijde toen Van Lierop zijn
tweede plaats inleverde aan
Joshua Kreuger. “Goed voor
mijn kampioenschap”, aldus
Ard’s nuchtere commentaar.
De tweede race verliep helemaal gelukkig voor Keff.
Zowel Kreuger als Van Lierop
vergaloppeerde zich in de
race waardoor twee andere
rijders naast Keff op het podium kwamen. Het waren Karel
Neleman als tweede en Nico
Vertelman als derde. Deze
twee rijders staan nog verder
achter Keff, die door het verval van Kreuger en Van Lierop
zijn voorsprong nog meer zag
groeien. De volgende race
wordt op 10 juli op het circuit
van Zolder verreden.

Inschrijven voor
12e Zandvoort Open

Alle Zandvoortse golfers worden op de Kennemer Golf &
Country Club uitgenodigd voor de jaarlijkse Zandvoort

Open op maandag 23 juli. De wedstrijd is enkel toegan-

kelijk voor golfers die permanent in Zandvoort wonen.

De wedstrijdvorm is 18 holes Stableford met een ‘shotgun’
om 11.00 uur.

Op vertoon van een geldig
(2012) handicapbewijs van
de NGF, met een maximum
exacte handicap van 31.8,
kan van 2 tot en met 6 juli
aanstaande een deelnameformulier worden afgehaald en ingeleverd bij
de caddiemaster van de
Kennemer Golf & Country

Club. De caddiemaster is
te bereiken via tel. 5718456.
Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn, zal er geloot
worden voor deelname. De
ingelote deelnemers krijgen
in de week van 16 juli een
bevestiging van deelname
en nadere informatie over
de wedstrijd.

volleybal
Podiumplaats volleybaltalent
In Almelo werd onlangs het eindtoernooi van alle Regio-

nale Talentcentra van de Nederlandse Volleybal Bond georganiseerd. Onze plaatsgenoot Lars Schollaardt heeft voor
het district Noord-Holland met zijn team de derde plaats
weten te behalen voor jongens onder de dertien jaar.
Dit was een hele prestatie,
maar ook een mooie beloning voor een jaar van
veel en hard trainen. De 12
jarige Lars volleybalt sinds
3 jaar bij VC Spaarnestad in
Haarlem en sinds vorig jaar
ook bij VSH in Hoofddorp.

Daarnaast traint hij ook
elke donderdag bij het Regio
Talentcentrum in Alkmaar.
Gelukkig is nu het beach
volleybalseizoen gestart en
kan Lars heerlijk dichtbij
huis, op ons eigen strand,
volop trainen.

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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Brandweer Zandvoort
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Hoogheemraadschap
van Rijnland
Kroon Mode
La Bonbonnière

Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Partyverhuur Haarlem
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Sissy's Salon
The Seashell Hotel
Restaurant
Toko Bintang
Trendmark Makelaardij o.g.
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Vessem & Le Patichou
Wijzer
Zandvoorts Museum
Zing in Zandvoort
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

5

Fiets4daagse
net zo geliefd
als wandelen

11

Smaaklessen
haring vallen
in de smaak

Cultuur

Kunstgalerij is
echte aanwinst
voor Zandvoort

Zandvoortse veteranen hartelijk ontvangen
Zaterdag 30 juni wordt in Den Haag de Nederlandse Veteranendag gehouden. Om
de Zandvoortse veteranen gelegenheid te geven daar bij te kunnen zijn, zijn de in

Zandvoort wonende oorlogsveteranen afgelopen zaterdag door burgemeester Niek
Meijer hartelijk ontvangen in de raadszaal van het raadhuis. Vooral veteranen op

leeftijd hadden gehoor gegeven aan de oproep van het Veteranencomité om elkaar
weer eens te ontmoeten.

23

materiaal ter beschikking te
stellen voor de Veteranendag
van volgend jaar. Het thema
zal dan zijn ‘Libanon’ en hij
riep Zandvoorters op om
eventueel in hun bezit zijnde
foto- of filmmateriaal aan te
leveren. Mocht u dus in het
bezit zijn daarvan en wilt u
het ter beschikking stellen,
dan wordt u vriendelijk verzocht om dat te melden via
burgemeester@zandvoort.nl.

Sport

Eindelijk goede
condities voor
Extreme kiters

Hoogste punt bereikt
Dinsdag werd het hoogste punt bereikt van de in aanbouw zijnde brandweerkazerne. Reden voor de betrokken partijen voor een klein feestje. De kazerne komt

naast de oude waterzuivering in Nieuw Noord en gaat te-

vens plaats bieden aan de Zandvoortse Reddingsbrigade.

Zilveren roos

Voornamelijk oudere veteranen kwamen naar de Zandvoortse Veteranendag

Gastheer burgemeester Niek
Meijer hield in zijn openingswoord de gasten voor dat hij
nog nooit in een oorlogssituatie heeft verkeerd en dus
niet goed kan inschatten wat
het betekent voor iemand
die het meemaakt. Wel kon
hij zich voorstellen dat er vre-

selijke zaken gebeuren waardoor er trauma’s kunnen
ontstaan. De heer Drommel,
veteraan van de Prinses Irene
Brigade die zich via Frankrijk
naar Nederland heeft gevochten en mensonterende
dingen heeft meegemaakt,
vertelde over zijn ervaringen

De Mannetjes

2 vlaggen
in top kazerne

‘Dat was echt het
hoogtepunt
van deze week…’

1 Juli a.s. bestaat
SEA OPTIEK
alweer 8 jaar!!

Langs deze weg willen wij
al onze klanten bedanken
voor de gezelligheid en het
in ons gestelde vertrouwen!
Michel & Anita
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

en werd nu, bijna 70 jaar na
dato, nog steeds zeer emotioneel toen hij die beelden
weer voor zijn geest opriep.
Ankie Joustra presenteerde
een diavoorstelling die het
Genootschap Oud Zandvoort
had samengesteld en vertelde details over de verwoesting van het stuk Zandvoort
dat direct aan het strand was
gelegen. Tot slot deed de burgemeester een oproep om

De par tners van alle
Nederlandse militairen die
sinds de Tweede Wereld
oorlog hebben meegedaan
aan een buitenlandse missie,
komen ook in aanmerking
voor een ereteken. De landmacht introduceerde de zilveren roos in 1994 als eerbetoon aan het thuisfront. De
onderscheiding is nu ook beschikbaar voor partners van
militairen die al daarvoor op
missie zijn geweest, meldde
het ministerie van Defensie
donderdag. Elke veteraan
die nog steeds een relatie
heeft met zijn toenmalige partner, kan voor haar
of hem de zilveren roos
aanvragen via de website
www.veteraneninstituut.nl.

Tompouce

Bakker Keur keurt de prijs:
“In mijn tijd kostte die ƒ2,20...

...dat is nu € 0,99!”

Het hoogste punt van het gebouw is bereikt

Het hele Zandvoortse contingent brandweerlieden, zowel
beroeps als vrijwillig, en bijna alle actieve leden van de
reddingsbrigade waren naar
de bouwplaats gekomen om
een kleine ceremonie bij te
wonen. Ook de burgemeester en diverse politici waren
aanwezig. Na een welkomstwoord van Ernst Brokmeier
van de ZRB memoreerde
burgemeester Niek Meijer

dat hier iets aparts gebeurt.
Volgens hem is de samenwerking en de huisvesting
van zowel de brandweer als
de ZRB uniek. Na zijn woorden klommen een brandweerman en een ZRB’er
naar de top van het gebouw
om ieder een vlag te hijsen.
Vervolgens genoten alle aanwezigen van een uitstekende
saté en werd er geproost op
de toekomst.

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Dinsdag 3 juli in de Raad-Informatie:
Bezuinigingen en hoe verder met
de Middenboulevard?
Kom luisteren en inspreken!
Gemeente Zandvoort

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u
een tompouce voor de prijs van Keur (99 ct!).
Geldig t/m zondag 1 juli 2012.

1

familieberichten

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

waterstanden
023 - 571 57 07

UIT VA ART VERZORGING

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
Erika

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

juni/juli

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

Spotlights

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

12
30-06-1991 ♥ 30-06-20

Sophie van der Zwet

ur life!
High five ♥ Enjoy yo
na en kids ??????
Mama, Simba, Macy, Lu

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Salade met gerookte forel en citroen mayonaise
of

Gerookte entrecote met groene kruidendressing

Wilt u iemand in
de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-
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GBZ stelt vragen over
voormalig zwembad
De fractie van GBZ wil door middel van schriftelijk gestelde
vragen er achter komen of het voormalige zwembad van

Dries Zonneveld, dat gevestigd is in het Palace-gebouw,

Happy birthday

2 1 jaar

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Hoog

❖
Gebakken Schol met ravigotte saus
of

Gegrilde Lamskoteletten
❖
Petit grand dessert
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

bewoond mag worden. Volgens de brief zijn buurtbewoners bij ze gekomen met deze vraag.
In het pand is een galerie
gevestigd maar het schijnt
dat er nu aan kunstenaars
de gelegenheid wordt gegeven om er ook te wonen.
Deze kunstenaars zouden
dan wonen in een bedrijfspand waarop geen woonbestemming zit. In het
verleden heeft voormalig
zwemleraar Zonneveld een
woonvergunning voor zijn
zwembad gevraagd maar
kreeg bij de gemeente nul
op rekest. Nu is geconstateerd door omwonenden,
die leden van de fractie van
GBZ hebben aangesproken,
dat de kunstenaars woonachtig zijn in dit bedrijfspand.

Vragen

GBZ stelt de volgende vragen aan het college: 1. Zijn
deze kunstenaars ingeschreven in de gemeente
Zandvoort? 2. Bent u er

van op de hoogte dat deze
kunstenaars recentelijk
de buitenmuren hebben
beklad en dit vervolgens
weer moesten wegverven
met witte verf na klachten
van omwonenden? 3. Bent
u het met ons eens dat de
situatie met deze kunstenaars een stap te ver gaat?
4. Bent u er van op de hoogte dat er gewoond wordt
in een pand waarin dit volgens de bestemming niet
is toegestaan? 5. Voldoet
het pand eigenlijk aan de
brandveiligheidseisen voor
bedrijven? Zoals bijvoorbeeld een aansluiting op
de meldkamer? 6. Van wie
is het pand nu? 7. Wie is
eindverantwoordelijk voor
de situatie aangaande dit
pand? 8. Wanneer gaat u
handhaven? GBZ hoopt op
korte termijn meer duidelijkheid van het college te
krijgen.
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✿ juni ✿ juli ✿

Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan

het nieuwe ‘gezicht’ van het Badhuisplein, als onderdeel

JUNI

t/m29 Fietsvierdaagse - Start hockeyclub,
aanvang 18.30 uur

30 Muziekpaviljoen - VU orkest, 13.00-14.30 uur

van de ontwikkeling van de Middenboulevard. Alleen mag
Zandvoort niet zelf beslissen hoe dat nieuwe gezicht er uit
gaat zien.

JULI

3 ANBO feestmiddag - De Krocht, aanvang 14.30 uur
4 Muziekpaviljoen - Samba Tula, 19.00-21.00 uur
7 Indianendorpen in de duinen - Zomerfeest
Pippeloentje. Kostverlorenpark, 14.00-17.00 uur

8 Muziekpaviljoen - Ans Tuin en Peter Marnier,
13.00-16.00 uur

11 Muziekpaviljoen - De Erika Kapel, 19.00-21.00 uur
14 Salsafestival - Gratis live muziek op podia in centrum
15 Masters of Formula 3 - Circuit Park Zandvoort
15 Classic Concerts - Van Dingstee Kwartet.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

18 Muziekpaviljoen - SPOOR 5, 19.00-21.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 28/6-4/7

Ice Age 4 - 3D (NL)
Za+Zo+Wo om 13:30 uur en 15.30 uur

Men in Black 3 - 3D (laatste week!)

Ontwerpen voor bebouwing Badhuisplein zijn in de maak

In opdracht van de gemeente Zandvoort houden
KondorWessels Vastg oed
en Nieuwenhuis Plano nt
wikkeling (NPO), verenigd in
‘Venster aan Zee’, zich bezig
met het maken van plannen voor een vernieuwd
Badhuisplein. Vier architectenbureaus zijn gewvraagd
om, onafhankelijk van elkaar, een ontwerp te maken. Blijkbaar valt het niet

mee iets moois voor het
Badhuisplein te bedenken,
want de planning was dat de
architecten eind mei met de
presentatie zouden komen.
Maar het is nu eind juni en
er zijn tot nu toe ‘slechts’
twee ontwerpen ingeleverd.
De verwachting is dat pas
in september alle vier de
presentaties klaar zijn.
Daarna moet worden bepaald welk ontwerp verder

gaat worden uitgewerkt.
De keuze wordt niet, zoals
je als Zandvoorter zou verwachten en willen, door de
gemeenteraad gemaakt,
maar door beide projectontwikkelaars van ‘Venster aan
Zee’, zo liet Milene Martens
van KondorWessels desgevraagd weten. De gemeente
Zandvoort en het Holland
Casino Zandvoort zullen
hooguit worden betrokken
bij de uitwerking van het
ontwerp. Volgens een woordvoerder van de gemeente
Zandvoort is daar niets mis
mee, zolang het ontwerp aan
het bestemmingsplan voldoet. Wel kan de gemeente
het ontwerp toetsen aan
het beeld- en kwaliteitsplan,
bijvoorbeeld of de publieke
ruimtes goed zijn ingevuld
en de beeldwaarde van de
bebouwing klopt. Als daaraan wordt voldaan kan de
gemeente de nodige bouwvergunningen afgeven.

Stralend en warm begin van Fiets4daagse
Op de eerste dag van de Zandvoortse Fiets4daagse werd

dinsdag gestart met prachtig en vooral zonnig fietsweer.
Met zeker 150 deelnemers aan de triatlon en ruim honderd
andere deelnemers is ook deze 4daagse weer goed bezet.

Do t/m Di om 19:00 uur

Intouchables
Do t/m Di om 21:30 uur

Monsieur Lazhar
Woensdag 4 juli om 19.30 uur

The Big Sleep - met Humphrey Bogart
Cinema Nostalgie Di 3 juli 13.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl
Vrijwilligers helpen bij oversteken Zeeweg

Extra vrijwilligers werden
meteen al ingezet bij het
inschrijfpunt in het clubhuis van de Zandvoortsche
Hockeyclub om de vele enthousiaste deelnemers snel
op hun route te krijgen.
Opvallend was vooral het
grote aantal jeugdige fietsers onder begeleiding van
ouders dat aan de start verscheen.

Via de Keesomstraat en
de manege ging de eerste
route dwars door de duinen
via het Pieperspad naar de
Zeeweg en na oversteken
naar Parnassia. Op een parkeerterrein in de buurt was
een drinkplaats ingeruimd
waar vrijwilligers zorgden
voor een verfrissend drankje. Daarna ging het via de
boulevard Barnaart terug

naar Zandvoort en op de
Vondellaan natuurlijk ook
langs bij sponsor snackbar
‘Any Tyme De Oude Halt’ voor
een ijsje. Ook Mark Rasch
van Versteege Wielersport
sponsort de Fiet4daagse van
harte, maar moest meteen al
behoorlijk aan de bak. Niet
alleen zorgt hij dat alles onderweg zonder mankementen verloopt maar hij levert
ook de hoofdprijs van de loterij: natuurlijk een prachtige
fiets die vrijdag, morgenavond dus, na sluiting van
de Fiets4daagse bij de hockeyclub feestelijk zal worden
uitgereikt aan de deelnemer
met het winnende lot.
Natuurlijk zijn ook woensdag en donderdag mooie
fietsroutes gereden in
de prachtige omgeving
van Zandvoort . Steeds
zo’n 15 kilometer lang met
onderweg steevast een
gezellige en welkome verfrissende dronk.

column

Joggingbroek
Wie zegt dat wonen in een
dorp beklemmender is dan
wonen in een stad heeft het
mis. Ruim 8 jaar heb ik een appartement in de Amsterdamse
Kalvertoren gehad. Vanuit de
open ramen van mijn woning
kon je spugen op het terras
van de Vroom & Dreesmann.
Dat was pas verstikkend.
Van de week haalde ik mijn
kind van De School (met
hoofdletter D en S). Op straat
zie je me zelden in joggingannex thuisbroek. Maar dit
keer had ik ‘m door tijdgebrek
aangehouden. Halverwege
school kwam ik tot de ontdekking dat er geen koord meer
aan de broek zat, die er voor
zorgt dat het ding niet van
mijn kont jogt. Om de paar
passen haalde ik de broek
op tot onder mijn oksels en
bereikte zo als een sportieve
versie van kabouter Plop de
school.
Mijn dochter merkte de broek
niet op (komt nog) en nam
plaats in de buiten gestalde
buggy. Vervolgens duwde ik
de vierwieler met mijn linkerhand richting huis, terwijl
ik met de rechterhand mijn
broek ophield.
Ter hoogte van de Julianaweg
zei mijn kleine meid, dat ze
ontzettend nodig moest poepen. Wat doe je dan als vader?
Dan schakel je over in een hogere versnelling. Ik weet het
niet zeker, maar volgens mij
bestaan er officiële buggywedstrijden, waarin hardlopen gecombineerd wordt met
een soort van olympisch duwen. Ik begon aan een record.
Tijdens die poging vergat ik
echter dat de rechterhand tot
dan een belangrijke functie
had gehad. Op het moment
dat we Julianaweg 16 passeerden, gleed de broek van mijn
kont. Omdat ik aan het rennen
was, duurde het even voordat
ik met piepende zolen tot
stilstand kwam. Niemand
die het zag. Alleen een
vogeltje dat van boom
tot boom vloog. Probeer
dat maar eens onopgemerkt in de Kalverstraat
te doen.

Mick Boskamp

Projectontwikkelaars bepalen
nieuwe gezicht Badhuisplein

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

politieberichten
Naakte vreemdeling in bed aangetroffen

16 juni - 22 juni 2012

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Bewoners van de Marisstraat vonden afgelopen vrijdag bij
thuiskomst een vreemde man die in hun huis lag te slapen.
De man was vermoedelijk via de achterkant van de woning
binnengekomen en lag zonder toestemming van de bewoners in een van hun bedden te slapen. Toen zij de man, die
ontkleed in bed lag, vorderde om het huis te verlaten, bleef
hij echter gewoon liggen. De bewoners schakelden de politie in, maar ook op hun verzoek bleek de man niet mee te
willen werken. De onbekende man verkeerde onder invloed
van alcohol en werd aangehouden voor huisvredebreuk. Hij
verzette zich tegen zijn aanhouding door de politie, waarna
hij met enig geweld in de boeien moest worden geslagen.
Hij werd geboeid meegenomen naar het politiebureau en
ingesloten. Omdat de man geen legitimatiebewijs bij zich
had en verschillende talen door elkaar heen sprak en omdat niet duidelijk werd welke nationaliteit de man had, is
de vreemdelingenpolitie ingeschakeld om zijn identiteit te
achterhalen.

Nederlands

Bedreiging en belediging

Ouder & Peuter Yoga

Geboren:

Nora Louise, dochter van: El Ouamari, Abdessamad en:
Bouwsma, Sietske.
Jack, zoon van: Janssen, Rogier en: Paap, Johanna Maria.
Erol Zulkuf Michaël, zoon van: Giray, Fatih en: Rügebregt,
Mandy.

In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen. Peuteryoga zorgt ervoor dat peuters
meer in contact komen met hun innerlijke wereld. Dat maakt ze
beter bestand tegen de soms ingewikkelde buitenwereld.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 okt. t/m 12 dec.

Ondertrouwd:

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.
Samen wandelen is gezond, maakt soepel en fit en u maakt vit D aan.
U krijgt frisse lucht in uw longen en de wind door uw haren. Stokken
en verrekijker mogen mee. Joke Bais vertelt u onderweg over al wat
er leeft. Goede schoenen is een must.Verzamelen bij de Duinrand, na
afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree
waterleidingduinen en koffie of thee 7 x voor € 17,50.
Dinsdag 10:00 – 11:00
5 juni t/m 18 juli
Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

Harder, Florian en: Pfeifer, Solveig.

Gehuwd:

Goren, Frank Geert en: Albers, Claudia Maria.
Sterrenburg, Hermen en: Hummel, Verona Zerline.
Keur, Boudewijn en: de Joode, Nikita.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur de heer P. v.d. Smaal
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Denderend door de duinen

JazzDance 55+Jong

Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30

20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest
Vrijdag 11:00 – 12:00
14 september t/m 21 december

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met de
eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Nieuw:
Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen) in de ochtend!
Woensdag10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood

Bladmanager: Gillis Kok

Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Centrale redactie: Joop van Nes

Workshop Tarot

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Improvisatie toneel

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Druk: Dijkman offset

voor beginners, twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 t/m 20 november

Visseringsweg 40, Diemen

Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

Verspreiding: ZVO Verspreiders

PowerPoint

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

de mooiste presentaties maken,
Dinsdag 19:30 - 21:30
30 oktober t/m 27 november

Oplage: 9.250 exemplaren

Website bouwen en onderhouden

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

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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Donderdag 19:30 - 21:30

1 november t/m 6 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330

De politie heeft een 25-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats aangehouden, nadat hij zaterdagavond politiemensen bedreigden en beledigden. De man had even daarvoor in een horecagelegenheid aan de Boulevard Barnaart
tegen een geluidsbox aan staan plassen en hij werd hierop
buiten gezet. Toen de politie de man naar zijn legitimatiebewijs vroeg, begon de man de collega's te beledigen en
bedreigen. Hij werd hierop aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau. Na de voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie werd hij ingesloten. Tegen de man is procesverbaal opgemaakt.

Rijden onder invloed

Een 31-jarige man uit Zandvoort is zaterdag rond 04.30 uur
in de ochtend door de politie op de Zeestraat aangehouden
omdat hij onder invloed van alcohol op zijn snorfiets had gereden. De Zandvoorter bleek ernstig onder invloed en tegen
hem is proces-verbaal opgemaakt.

Woninginbraken tijdens zomerperiode

De vakantieperiode staat voor de deur. Een tijd van heerlijk
luieren aan het strand, lekker eten en drinken. Maar ook de
weken waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat
bewoners van huis zijn. Door rekening te houden met de
gevaren kan een kater bij thuiskomst voorkomen worden.
Het is vooral een kwestie van goede voorzorgsmaatregelen
treffen. Want vaak is het eenvoudig voor inbrekers om de
woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd
weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu
gesloten zijn, nooit een lampje aan. Ook wordt er gewezen
op de gevaren die sociale media met zich meebrengen. Een
live vakantieverslag vanaf het vakantieadres op Facebook of
Twitterberichten over de vakantiebelevenissen zijn natuurlijk
leuk voor familie en vrienden, maar vergeet niet dat inbrekers ook met hun tijd zijn meegegaan. Ze kijken niet alleen
vanaf de straat of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op
het internet. Op de website van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (www.politiekeurmerk.nl/preventie) is een lijst met
tips te vinden om het risico te verminderen dat er ook bij u
wordt ingebroken.
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Met oog en oor
de badplaats door

Haringsmaakles voor leerlingen ONS
Speciaal voor basisscholen organiseert het Nederlands Visbureau door het hele land haringsmaaklessen. Het is dan
de bedoeling dat een vishandelaar uit de buurt langskomt

om samen met de leerlingen lekkere haringhapjes te maken. Voor de groepen 4 en 5 van de Oranje Nassauschool
was dat vorige week vrijdag het geval.

smaakvolle en vrolijk uitziende haringhapjes die aan
het einde van de les met veel
plezier en voorzien van commentaar werden opgegeten.

Ter voorbereiding op de
smaakles werd er een interactieve film gedraaid.
Verslaggever Cielke, bekend
van Villa Achterwerk, vertelt
daarin het verhaal van de
haring, terwijl Harrie Haring
vragen aan de klas stelt. In
deze film komen op een
speelse manier geschiedenis,
biologie en aardrijkskunde
aan bod. En natuurlijk de positieve effecten van omega-3
vetten op de ontwikkelingen
van de hersenen en de motoriek.

Smaaklessen zijn vooral
populair omdat ze een positieve bijdrage leveren aan
een gezonde leefstijl en een
betere smaakontwikkeling.
Het blijkt dat kinderen die
spelenderwijs nieuwe sma-

Voor de leerlingen van de
ONS waren de smaaklessen
zeker nieuw en verrassend
en, gezien de snelheid waarmee de vele klaargemaakte
hapjes van de schalen verdwenen, ook zeer smaakvol.

Leerlingen maken de heerlijkste haringhapjes

Arlan Berg en Boudewijn
Keur waren namens Kroon
Vis de demonstrerende haringexperts terwijl Adèle
Schmidt als Zandvoortse
voedingsdeskundige haar
zorgzame medewerking verleende bij het correct samenstellen van de lekkere hapjes.
Ongeveer 30 leerlingen genoten met volle teugen van
de lessen en waren ook niet
weg te slaan bij de opgestelde ouderwetse haringkar, waar Arlan Berg liet
zien hoe je heel precies een
haring moet schoonmaken.
Aan de andere tafels werden
met veel geduld en precisie
de verschillende haringhapjes proefklaar gemaakt. Met
komkommers, appels, gekookte bietjes, augurken in
schijfjes, tortillachips en zelfs
cherrytomaatjes maakten
de leerlingen zelf de meest

ken ontdekken, makkelijker
onbekende producten proberen. Daarnaast leren ze bewust om te gaan met wat ze
eten en wat voor effect dat
heeft op hun gezondheid en
de wereld om hen heen. De
smaaklessen zijn naast leuk
dus vooral zeer leerzaam.

Arlan Berg demonstreert het schoonmaken van een haring

ZANDVOORT SCHOON!? en de zomeropruiming

Gemeente Zandvoort

Veel mensen hebben wel vakantie, maar blijven gewoon thuis. Bijvoorbeeld
om in of aan het huis te werken. Of de kelder, de zolder en de schuur op
te ruimen. Bij het opruimen worden er ongetwijfeld spullen weggegooid.
Bruikbare goederen kunnen naar de kringloopwinkel, Klein Chemisch Afval
kan op woensdagmiddag naar de Remise worden gebracht, oude kleding
naar de textielcontainer, overbodige administratie in de papierbak, elektrische apparatuur zwaarder dan 10 KG laten ophalen; zo wordt het toch
nog een soort doe-vakantie, waar je met plezier op terugkijkt. Wilt u meer
informatie over bijvoorbeeld afvalstromen, hergebruikmogelijkheden, verantwoord inleveren? Het is allemaal te vinden op de gemeentelijke website.
www.zandvoort.nl / loket / afval en milieu / digitaal loket afval en milieu.
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)

Haltestraat dicht
of open?

litiek er tijdig bij is vóór het in
de Staatscourant is gepubliSinds 25 maart wordt ie- ceerd. Raadsleden en inwodere zondag de Haltestraat ners: let op uw saeck!
afgesloten om het winkelend publiek alle vrijheid te Vuurtje blussen?
geven. De horecagelegen- Komende zaterdag 30 juni
heden die de beschikking houdt de brandweerpost
hebben over een terras, mo- Zandvoort een demonstragen dit zonder extra kosten tiedag op het Raadhuisplein.
vergroten. Goede zet zou Tijdens deze dag staat de
je denken, maar vanaf de werving van nieuwe vrijeerste zondagsafsluiting is willigers bij de brandweer
er kritiek van verschillende Zandvoort centraal. Dus,
ondernemers uit de straat. heb je altijd al getwijfeld
Om de vele, vaak mondelin- of ‘vrijwilliger bij de brandge reacties in kaart te bren- weer’ iets voor jou kan zijn
gen, heeft men nu een en- naast je reguliere baan? Ga
quête formulier opgesteld dan zaterdag tussen 10.00
wat alle ondernemers in de en 15.00 uur langs op het
Haltestraat wordt voorge- Raadhuisplein en laat je
legd. De uitslag daarvan zal eens informeren over de mobepalen of de afsluiting van gelijkheden. De vrijwilligers
korte duur geweest is, of dat van post Zandvoort laten
met diverse demonstraties
het van blijvende aard is.
de verschillende facetten
Schiphol-Katwijk
van het brandweervak zien.
Je kunt onder begeleiding
van een ervaren brandweervrouw / -man aan allerlei
activiteiten meedoen, om
zelf het brandweervak te ervaren. Een brandweervrijwilliger leert om (eerste) hulp te
verlenen, slachtoffers uit de
In de discussie rondom uit- rook te redden, een brand te
breiding van Schiphol heeft blussen of een auto open te
zich een gepensioneerde knippen. Mocht je zaterdag
verkeersvlieger gemengd. verhinderd zijn maar ben
Hij heeft een plan bedacht je wel geïnteresseerd naar
om een ‘Schiphol depen- een spannende bijbaan als
dance’ te maken op een vrijwilliger bij de brandweer,
kunstmatig schiereiland dan kan je ook het belangvoor Katwijk. Volgens hem stellingsformulier invullen
brengt dat ook veel min- op www.brandweerkenneder geluidshinder met zich merland.nl bij vacatures.
mee. De goede man vergeet echter dat wanneer de Boekverkoop in bieb
wind uit noordelijke rich- Om plaats te maken voor
tingen komt, de startende nieuwe aanwinsten organivliegtuigen over Zandvoort seert bibliotheek Duinrand
heenkomen en bij wind uit in Zandvoort vanaf 2 juli
de zuidelijk sferen even- een verkoop van afgeschreeens. Hoezo geen overlast? ven boeken en tijdschriften.
Volgens het artikel in een Alles gaat weg voor een
managementblad zijn “alle weggeefprijsje. De tafel met
politieke partijen inmiddels afgeschreven materialen
op de hoogte”. Wij vragen wordt regelmatig aangeons af welke. Nu maar ho- vuld. Wees er snel bij want,
pen dat de Zandvoortse po- op=op!

Samen op pad

Op 16 juni gingen maar
liefst 30 leden van Rotary
club Bloemendaal, samen
met ruim 20 bewoners
van Nieuw Unicum, op
pad voor een wandeling in
de Amsterdamse Water
leidingduinen. Boswachter
Gerard Scholten vertelde
boeiend over de flora en
fauna van dit mooie natuurgebied. Voor diverse leden
van de Rotary was het een
eerste kennismaking met de
groep bewoners van Nieuw
Unicum. De kennismaking
beviel zo goed, dat de Rotary
beloofde om volgend jaar
weer met een groep bewoners op stap te gaan.

Hulp nodig of hulp
bieden?

Heeft u hulp nodig? Dan
staat de Plusdienst voor
u klaar. De Plusdienst is
er voor alle inwoners en
hun mantelzorgers uit
Zandvoort, die steun nodig hebben om zelfredzaam te blijven. Er wordt
vooral praktische hulp
geboden, voor uzelf of
voor de persoon voor wie
u zorgt (mantelzorg). De
hulp wordt geboden door
vrijwilligers en is gratis (in
sommige gevallen tegen
onkostenvergoeding). De
Plusdienst is bereikbaar
via tel. 5717373 of via e-mail:
plusdienst@pluspuntzandvoort.nl. Door een verloop
in het aantal vrijwilligers
is de Plusdienst met spoed
op zoek naar mensen die
zich willen inzetten voor
Zandvoorters die hulp vragen bij de Plusdienst. Dus
heeft u hier of daar een
uurtje over, meldt u zich
dan ook bij de Plusdienst.
5

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Haarlemmermeer
Haarlem
Veel geld besparen?

Uw hypotheek
kan vast goedkoper!

Zandvoort
Patrijzenstraat 30

Bel mij voor een vrijblijvende
hypotheek-update!

De zomer komt eraan en wat
is er nou mooier dan deze
te starten in dit sfeervolle
3-kamerappartement! Dit
appartement is gelegen op een
prachtige locatie in Zandvoort
Zuid. Gelegen op de tweede
verdieping, met uitzicht over
de duinen. Het gehele appartement is mooi afgewerkt en is
zo te betrekken.

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader opent binnenkort zijn
kantoor aan de Kleine Krocht 2 te Zandvoort!

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Voor al uw: Bitumen daken
Pannen daken
Shingle daken
Zink werken
Lood werken

Altijd: Vrijblijvende offerte!
Reparatie onder garantie!
Eerste hulp bij stormschade!
Voordelige onderhoudscontracten!
Nu ook: Schoorsteen vegen

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

Bezoek ook onze website! www.dakcentrale.nl

Residence Pandora

€ 165.000,- k.k.

• Licht, keurig onderhouden, modern 3-kamerappartement
• Woonoppervlakte ca. 65m2
• Aan weerszijden een balkon (Noord en Zuid)
• Ruime berging in onderbouw
• Moderne keuken en fraaie houten vloer
• Centraal gelegen nabij centrum, openbaar vervoer en strand

Nieuwsgierig? Open huis zaterdag 7 juli van 11:00-14:00

023 532 15 16

Grote Markt 19 - Haarlem - www.kdmakelaars.nl - haarlem@kdmakelaars.nl

8 RIANTE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

ZEER ROYALE LUXE
APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM
- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Bruto woonoppervlakte vanaf 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Bruto woonoppervlakte vanaf 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Privéparkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
- Privé parkeerplaatsen in beveiligde ondergrondse parkeerkelder
- Appartementencomplex wordt voorzien van lift
- en
Appartementencomplex
videofooninstallatie is voorzien van lift
en videofooninstallatie
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Koopsommen vanaf € 395.000,- v.o.n.- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n.-Oplevering april 2012
- Oplevering: direct beschikbaar
- Nog enkele appartementen beschikbaar
- Nog enkele appartementen beschikbaar
Voor informatie en/of bezichtiging : VoF Cocarde 023 5714165
www.residence-pandora.nl.
Louis Davidsstraat
Makelaar: Van der Reijden
Makelaardij 15,
Passage 42-44
2042
ZANDVOORT
2042
LSKVZandvoort
T: 023-571 55 31
023-57 39 234
F: 023-571 91Telefoon:
27
www.hollandresidence.nl
www.greevenmakelaardij.nl
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Vraag ook naar de huurmogelijkheden!

'MyBeach' voor schonere stranden
De stranden moeten schoner en daar moet de strandbezoeker zelf aan mee gaan werken. Dat is het idee achter MyBeach, een project dat komende week van start gaat op een
aantal Noordzeestranden. Strandpaviljoens gaan proberen
om samen met het publiek de stranden schoon te houden. In
Zandvoort doen de strandpaviljoens Paal 69 en Storm mee.

MyBeach-prullenbak

Stichting De Noordzee begon vorig jaar in Noordwijk
met het project MyBeach en
dat bleek zo goed te werken
dat meer strandpaviljoenhouders nu mee willen doen.
Het streven is dat binnen

tien jaar de mentaliteit van
de strandbezoeker zo veranderd is dat die zijn afval
niet meer op en in het zand
achterlaat. Stranden liggen
nu vaak na een warme dag
bezaaid met afval. "Mensen

denken nog te veel dat de
gemeente het wel opruimt.
Ze hebben het idee dat ze
hun afval netjes in de prullenbak gooien, maar de praktijk is toch dat er veel blijft
liggen”, aldus Marchien de
Ruiter van stichting De
Noordzee.
Op de locaties krijgen bezoekers afvalzakjes mee of kunnen die in het paviljoen uit
een display halen. Ook zijn
de stranden te herkennen
aan vlaggen en informatieborden. Verder worden de
stukken strand aangekleed
met houten kliko’s om ook
wat meer sfeer te creëren. De
actie is afgelopen woensdag
in Zandvoort bij Paal 69 van
start gegaan met een strandschoonmaak door kinderen
van de Hannie Schaftschool.
Vrijdag 6 juli zal dat ook bij
Storm plaatsvinden.

Tompouce: ouderwets gebakje
De tompouce is een rechthoekig gebakje van bladerdeeg
gevuld met banketbakkersroom en afgedekt met een roze

fondant. Waarschijnlijk is het het oudste gebakje dat tegenwoordig bij de bakker te koop is. De exacte geschiedenis

van deze lekkernij is eigenlijk niet te traceren volgens oudwarme bakker Maarten Keur en hij zou het moeten weten.

Tompouce a la Maarten Keur

Keur is stellig als hij zegt dat
ook voor dit ogenschijnlijk
‘simpele’ gebakje de beste
ingrediënten nodig zijn: “Het
staat en valt met vers, zoals
alles, en met smaak. Gebruik
nou alstublieft geen margarine, zoals veel bakkers doen,
maar gebruik echte roomboter! Ook de eieren, de bloem
en de melk die nodig zijn
voor de vulling enzovoorts
moeten van de hoogste kwaliteit zijn.”

Natuurlijk is er ook vakmanschap vereist om een echte,
smakelijke tompouce te maken. Het deeg moet echt op
een bepaalde manier gerold
worden, getourd noemt men
dat. “Het moet drie keer, op
een bepaalde manier, getourd worden en tussendoor
steeds de koelkast in om te
‘rusten’. Daarna wordt het
op dikte en op een bepaalde
maat uitgerold en gaat het
op de plaat de oven in. Door

deze manier van werken ontstaan er laagjes lucht tussen
het deeg. Deze lucht zet tijdens het bakken uit waardoor het lijkt alsof er een
heleboel laagjes op elkaar
liggen. De Fransen noemen
het dan ook ‘mille feuilles’,
duizend laagjes”, doceert hij.
Maar dan zijn we er nog
niet. De vulling is uitermate
belangrijk. “Tegenwoordig
gebruikt een bakker poeder
dat met kokende melk wordt
gemengd waardoor een substantie ontstaat die de naam
‘bakkersroom’ niet mag dragen. Wij maakten nog echte
banketbakkersroom met
melk, eidooiers, suiker en vanille, wat het midden houdt
tussen pudding en vla. Ook
werd de roze fondant zelf
gemaakt. En dat is dus het
verschil”, sluit hij af.
De tompouce volgens het
recept van Maarten Keur
biedt bakker VanVessem/
Le Patichou op het Raad
huisplein dit weekend aan
voor slechts € 0,99 per stuk.
Een aanrader voor bij de koffie op zondagochtend!
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Eduardo Blanco in Oomstee Jazz
Een beetje later dan gepland, het is vrijdag de 5e in plaats
van de gebruikelijke 3e vrijdag van de maand, is er weer
Oomstee Jazz. Dat komt natuurlijk omdat iedereen ver-

wacht had dat het Nederlands elftal nog volop in de race

zou zijn voor het Europees Kampioenschap. Dat liep dus
even anders, dan maar terugvallen op andere leuke dingen, zoals Oomstee Jazz.

Frits Katee en de Mulders waren al eerder te gast in Oomstee

Vrijdag kan een ieder weer genieten van de Mulders: Vivian
Mulder op contrabas en zang,

en Johan Mulder op piano.
Menno Veenendaal begeleidt
het tweetal op de drums.

Vorige keer in Oomstee Jazz
hadden de Mulders saxofonist Frits Katee meegebracht,
dit keer hebben zij een top
trompettist weten te strikken
voor een optreden. Niemand
minder dan Eduardo Blanco
zal zijn trompet laten klinken
in het café aan de Zeestraat.
Blanco houdt niet zo van het
hele snelle werk maar blaast
met Spaans gevoel, hetgeen
duidelijk te horen is in zijn
spel. Hij is overigens geen
onbekende in café Oomstee,
eerder heeft hij al eens gespeeld met Wouter Kiers en
gitarist Walther de Graaff.
Gaat u vrijdag, vanaf 21.00
uur, luisteren en genieten van
deze gepassioneerde trompettist met zijn zeer professionele begeleiding. De toegang is gratis en u bent van
harte welkom. Komt u wel op
tijd want er is slechts beperkt
ruimte in café Oomstee.

Snelle opkomsttijden brandweer
De brandweer Kennemerland scoort snelle opkomsttijden.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ter Plaatse!’ dat de Inspectie
Openbare Orde en Veiligheid heeft gehouden onder de 25
veiligheidsregio’s in Nederland. Het onderzoeksrapport, dat
vorige week aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, geeft

inzicht in de aanwezigheid van een bestuurlijk vastgesteld
dekkingsplan en van de prestaties van de opkomsttijden.

Brandweer komt meestal op tijd

De opkomsttijd is de tijd
vanaf het moment dat de
alarmering binnenkomt
bij de meldkamer tot de
brandweer op de plaats van
een incident arriveert. Theo
Weterings, burgemeester
van de Haarlemmermeer
en vicevoorzitter van Veilig
heidsregio Kennemerland:

“De brandweer Kennemer
land levert met deze score
een goede prestatie en daar
zijn we in de regio best trots
op. Het vereist voortdurend
veel professionaliteit en een
geoliede organisatie om
onder alle omstandigheden elke dag weer tijdig bij
een incident te kunnen zijn.

Opkomsttijd is een belangrijke schakel in een keten om
Kennemerland brandveiliger
te maken.”
De commandant van de
brandweer Kennemerland,
Frans Schippers, vult aan:“Dit
is ons dagelijks werk en daar
zijn wij goed in. Maar alleen
goede opkomsttijden hebben
is niet voldoende. Wij willen
verder werken aan een hoger
brandveiligheidsbewustzijn
onder bewoners, bezoekers
en werkenden. Daarbij helpt
het om meer preventieve
maatregelen te nemen in
woningen en bedrijven. Het
verhogen van brandveiligheid en een snelle signalering van brand leiden tot
een brandveiliger leven. De
brandweer Kennemerland
heeft de opdracht gekregen
van het bestuur van de veiligheidsregio om met een
voorstel te komen voor het
verhogen van dat brandveiligheidsbewustzijn. Daarin
willen wij samen stappen
maken. Brandveiligheid is
een gedeelde verantwoordelijkheid, té belangrijk om
alleen aan ons over te laten.”
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

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

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Week aanbieding:
• Heerlijke bananen soes van € 1,95 voor € 1,65
• Emmaplak van € 1,95 voor € 1,65
uit eigen bakkerij

De lekkerste banket bakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Actie vanaf
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

Wij maken uw feest compleet!

En niet alleen in Haarlem maar in heel Noord- Holland
Verhuur en levering van glaswerk, servies, tafels, stoelen, barbecues,
partytenten en al het andere wat komt kijken bij uw feest.
Van standaard tot luxe, alles is vooraf te bespreken. En slaat opeens
het weer om, dan kunnen wij met spoed een partytent komen leveren.
Daarnaast zijn wij ook in staat om uw gehele party te organiseren.
Zoals bijvoorbeeld een barbecuefeest, examenfeest, bedrijfsfeest,
opening van uw bedrijfspand, etc.

Partyverhuur Haarlem
Tel:
06-1417 2049
www: partyverhuurhaarlem.nl
E-mail: info@partyverhuurhaarlem.nl
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donderdag 28 juni
t/m zondag 1 juli


Heel tijgerwit € 1,75



Vers gebakken kaasbroodje € 1,00
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T.023-573 64 61 - m.i.v. 1-7-2012: 023-573 64 34

Politiek verslag
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Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 20 juni

Toekomst Zandvoortse basisscholen onderzocht

De toekomst van de Zandvoortse basisscholen wordt

onderzocht. Dat is een van de uitkomsten van de raadsvergadering Debat van vorige week woensdag. Ook werd dui-

delijk dat de Oranje Nassauschool (ONS) geen nieuw gebouw zal krijgen, maar waarschijnlijk gerenoveerd wordt.

niet te spreken over het uitblijven hiervan. Op voorstel
van voorzitter Niek Meijer
werd afgesproken dat in september de toekomst van de
Zandvoortse scholen wordt
besproken.

Jaarrekening en
Jaarverslag 2011

Het schoolgebouw is toe aan vernieuwing

Dit is op verzoek van de
overkoepelende organisatie
Salomo. “Nieuwbouw kan niet
gefinancierd worden dus willen we renovatie van het huidige gebouw”, aldus de directeur van Salomo in een brief
aan wethouder Gert Toonen.
Bij het onderwerp over de scenario’s van nieuwbouw dan
wel renovatie, kwam naar voren dat van het collegevoorstel
eigenlijk alleen renovatie overblijft. Een breder onderzoek is
dan ook niet meer nodig.

De raad maakte van de gelegenheid gebruik om te discussiëren over de scholensituatie in Zandvoort. Aan de
hand van leerlingenprognoses valt te voorzien dat
er op redelijk korte termijn,
de wethouder noemde 2015
tijdens de informatieronde,
leegstand dreigt. Toonen
heeft al diverse keren de
schoolbesturen en –directies
gevraagd om een visie maar
heeft nog niets mogen ontvangen. De raad was bepaald

Het boekjaar 2011 van de
gemeente sloot met een
tekort, dat uit de reserves
moest worden aangevuld.
De accountant had van de
gemeenteraad het verzoek
gekregen om de financiële
positie van de gemeente onder de loep te nemen. Deze is
verslechterd, zo heeft de accountant geconstateerd. De
raad was daar terecht over
bezorgd. Het CDA ging hier
het diepst op in en kreeg van
wethouder Toonen de toezegging dat een onderzoek
zal worden gedaan naar het
niet kunnen innen van openstaande rekeningen en vorderingen en dergelijke. Dit is
jaarlijks een grote verliespost
die moet worden aangepakt.
De andere fracties uit de

gemeenteraad zullen over
de aanpak van de verslechterde financiële situatie pas
bij de behandeling van de
Voorjaarsnota, op 4 juli, met
ideeën en voorstellen komen.
GBZ, D66 en GL stemden nu
al tegen.

Parkeren in het Louis
Davids Carré

Na te zijn geïnformeerd over
de achterliggende details
besloot de raad af te zien
van extra ondergrondse
parkeerruimte in een nog te
realiseren bouwdeel van het
Louis Davids Carré. De raad
herriep daarmee zijn besluit
uit 2009 dat er vanuit ging
dat er ook een garage komt
tussen de Koningsstraat en
de Prinsesseweg. De tegenvallende exploitatie van de
bestaande garage vormde
een belangrijke aanleiding.
Alleen Wilfred Tates (VVD)
en Astrid van der Veld (GBZ)
stemden tegen. Ook stemde
de raad in met een andere
vorm van uitgifte van parkeerplaatsen onder een woningdeel van het LDC.

Hoogwaardige zonnepanelen voor scherpe prijs
Onder de noemer Route du Soleil kunnen inwoners van on-

der andere Zandvoort hoogwaardige zonnepanelen aanschaffen tegen een lage prijs. Voor € 1.122 heeft u al drie
panelen op het dak liggen. Voor nog geen € 6.000 wekt

een gemiddeld gezin evenveel stroom op als het gebruikt.
Route du Soleil is een uniek project waarin marktpartijen
en gemeenten samenwerken en zodoende een scherpe
prijs tegen goede garantievoorwaarden garandeert.

Zonnepanelen

De markt voor zonnepanelen is flink in ontwikkeling.
Een groot aantal aanbieders
biedt panelen aan uit diverse

landen en van diverse kwaliteit. Voor de consument is de
kwaliteit van de panelen lastig te beoordelen. Route du

Soleil neemt deze drempel
weg door een pakket aan te
bieden waarbij kwaliteit, garantie en betrouwbaarheid
centraal staan. De samenwerking met de gemeente
moet daar een positieve bijdrage aan geven.
Door een samenwerking met
een inkopende partij worden
de panelen direct vanaf de fabriek ingekocht. De panelen
zijn gecertificeerd en behoren tot de beste panelen op
de markt. Na het invullen van
een offerteaanvraag door de
consument regelt Route du
Soleil de schouw aan huis,
een transparante offerte, de
bestelling, de levering en installatie van de panelen.

Subsidie

Zonnepalen verdienen zichzelf terug. Dat besef is inmiddels bij het grote publiek

Avenue

doorgedrongen. Iemand die
alle energie zelf wil opwekken, kan met 16 panelen rekenen op een terugverdientijd
van 6,5 jaar. De wetenschap
dat zonnepanelen zo’n 20
jaar meegaan maakt die
rekensom erg aantrekkelijk.
Route du Soleil toont dan ook
aan dat subsidie niet meer
noodzakelijk is om zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Toch blijft er subsidie beschikbaar komen want met
ingang van 2 juli wordt een
nieuwe subsidieregeling van
kracht. Particulieren kunnen
van het aankoopbedrag 15%
terugkrijgen, tot een maximum van € 650. Aanvragen
lopen niet via Route du Soleil,
maar kunnen uitsluitend
via AgentschapNL per DigiD
worden ingediend. Meer
informatie op www.agentschapnl.nl.
bron: Milieudienst IJmond

door Erna Meijer

In oktober 2005 is Dimfie Bluijs-Toonen op de hoek van

de Kerkstraat/Kerkplein gestart met haar winkel. Oorspronkelijk lag de nadruk op leuke artikelen voor het

interieur, maar sinds januari van dit jaar heeft zij zich

volledig gericht op baby- en kinderkleding van 0 tot 14 jaar.
Voor baby’s voert zij bekende en hippe merken zoals
Babygymp, Feetje, Koeka,
Bambam, Z8 (van 0-8 jaar)
en Baby’s Only. Alles voor de
baby en kleuter is in de gezellig ingerichte zaak te vinden. Daarnaast heeft zij ook
een uitgebreide collectie cadeautjes, zoals een decoratie
met handgemaakte zeepjes, met leuke instapprijsjes
vanaf € 5. Zo zijn er heel bijzondere knuffeldoekjes van
Snooze Baby, rammelaartjes
en babydekentjes.
Dimfie: “Naast de ‘gewone’
zakken voor de Maxi-cosi
heb ik door de Zandvoortse
Rosanne Löffelt gemaakte
zeer aparte, gehaakte wagenzakken van het merk
Jopie’s in de winkel. Zelfs
zijn er bijpassende broches
van te koop. Echt bijzonder.
Ik vind het namelijk heel belangrijk om zoveel mogelijk
lokaal de mensen actief erbij
te betrekken. Zo organiseer ik
mede de hoge-hakkenrace en
samen met collega’s gaan wij
binnenkort een modeshow
voor kinderkleding houden.”
Deze betrokkenheid uit zich
ook in de service, die zij aan
vaste klanten biedt. Kinderen
hebben niet altijd zin om in
de winkel kleren te passen
en daarom kunnen de vele
Zandvoortse klanten, die ook
regelmatig een nieuwsbrief
toegestuurd krijgen, het artikel meenemen en thuis laten
passen. “Moet toch kunnen
op een dorp”, geeft Dimfie vol
vertrouwen aan.

De komende tijd komt de
nieuwe collectie binnen die
vooral gericht is op kinderen tot maat 170 met merken als Retour, No Tomatoes,
Blue Rebel, Geisha en Lofff.
De keuze is zeer royaal te
noemen, zowel voor stoere
jongens als modieuze meisjes, die van top tot teen aangekleed kunnen worden. Op
dit moment hangen er nog
hele leuke rokjes met lekker
glimmende giletjes, bloesjes, T-shirts en comfortabel
zittende chino’s en jeans.
Van het merk Blue System
zijn al jeans te koop voor
€ 29,95.
Meisjes zullen verrukt zijn
van de ‘Gooische frutsels’,
een scala aan kleurige
haarspeldjes, elastieken,
armbanden en diademen
voor een gering bedrag.
Voor kinderen tot 5 jaar is
de hippy skippy, een skippybal in de vorm van een dier,
een geweldig speelattribuut. Een levend dier is momenteel ook in de winkel te
bewonderen: het vijf weken
oude weeskippetje, dat
Dimfie eigenhandig groot
brengt en heel parmantig zelfs van tijd tot tijd los
fladdert in de zaak. Echt een
snoepje!
Avenue, Kerkstraat 38, is 7 dagen per week geopend: zondag en maandag van 12.00
tot 18.00 uur, de overige dagen van 10.00 tot 18.00 uur
plus koopavond op vrijdag.
Tel. 06-42435381.
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Brandweer Zandvoort
Zoekt nieuwe vrijwilligers M/V
Spreekt het werken in een moderne organisatie
jou aan en zet jij je graag in voor de samenleving?

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

Kom dan langs op
onze demonstratiedag
30 juni op het Raadhuisplein tussen 10.00 en 15.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.brandweerzandvoort.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 29 Juni t/m 5 Juli
29 vrijdag
  : aardappelen / sla / kibbeling
30 zaterdag
  : aardappelen / spinazie ei en gehaktbal
  1 zondag
  : aardappelen / doperwtjes / sudderlapjes
  3 dinsdag
  : aardappelen / rodekool met appeltjes / gebraden kip
  4 woensdag   : aardappelen / rode bietjes / gehaktbal
  5 donderdag   : aardappelen / worteltjes / schnitzel
Strippenkaart 10 maaltijden à € 85,- Volle kaart = 1 maaltijd gratis!

Wilt u een folder, flyer of brochure in heel
Zandvoort en Bentveld verspreiden?
Laat dat maar aan ons over!
en
Zeer voordelige tariev
ing
Bijzonder goede dekk
rvice
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ook het maken en dru
orgen
kunnen wij voor u verz

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.

W O N I N G I N R I C H T E R S

Zandvoortse

Courant

IR Design Zandvoort

GORDIJNEN I ROLGORDIJNEN I VOUWGORDIJNEN

Voor meer informatie mail naar
gillis@zandvoortsecourant.nl of bel 06 46046026
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HORIZONTALE JALOEZIEËN I VERTICALE JALOEZIEËN
HOUTEN JALOEZIEËN I PLISSÉ GORDIJNEN
DUETTE GORDIJNEN I TAPIJT I VINYL
MARMOLEUM I PVC STROKEN I LAMINAAT I PARKET

Haltestraat 56 I 2042 LP Zandvoort I
Tel. 023 - 5317840 I www.media-woninginrichters.nl

C U L T U UR
Nieuwe galerie aanwinst voor Zandvoort
Onder grote publieke belangstelling heeft Gallery LaRaven

op 20 juni zijn deur aan de Thorbeckestraat 11-13 geopend.
Galeriehouder en tevens oprichter Mark Janicello opende

in 2011 al met succes een Gallery in een historisch grachtenpand te Amsterdam. Het zelfde concept is nu in Zand-

voort toegepast en is beslist een geweldige toevoeging
voor onze kunstminnende badplaats.

Het object van Bemo Lundgren valt in de smaak bij de burgemeestersvrouw

tekst en foto Nel Kerkman

Gallery LaRaven exposeert
maandelijks hedendaagse
kunst van zowel nationale als
internationale kunstenaars.
De galerie is ingedeeld in 4
kamers die men 'cilinders'
noemt waar gemiddeld per
cilinder 2 kunstenaars hun
kunstwerken exposeren.
Met de aanduiding van de
cilinders wordt aangegeven
dat alle kunstenaars bij en
met elkaar, een 'sterke motor' vormen voor de kunst

in Zandvoort. De Amerikaan
Janicello benadrukt dat hij
in de toekomst open staat
voor regionale kunstenaars,
zowel nieuwe als gevestigde,
en zeker niet gekenmerkt wil
worden als concurrent maar
als verrijking voor de kunst in
Zandvoort.

stenaar aan Maria Callas
waarop hij op de achtergrond
13.000 Swarovski-kristallen
in 18 kleurschakeringen
heeft aangebracht. Naast
het schilderen heeft galeriehouder Janicello nog een geweldige passie die hij tijdens
de vernissage toonde. Als
operazanger verraste hij met
zijn geweldige stem de bezoekers met enkele aria’s. De
Belg Erwin v.d. Brande exposeert zijn perfectionistische
fotokunst en de eveneens uit
België afkomstige Charlotte
de Cock laat kunstwerken
zien die met krachtige toets
zijn aangezet. De klassiek
uitgevoerde olieverfportretten van landgenoot Peter Vaz
Nuens zijn in cilinder 3 te bewonderen in combinatie met
de realistische kunst van de
Zweed Bemo Lundgren, van

wie vooral de uit afgedankt
materiaal gemaakte objecten veel aandacht vragen.
In de laatste cilinder exposeert Harry van Gestel uit
Nederland met zijn abstracte
schilderkunst in felle kleuren
en in pasteltinten. De kleurrijke fotokunst uit diverse
landen van de Portugese
Elisabeth Maisao zijn beslist
een aanrader. Verspreid door
de ruimte staan en hangen
de prachtige mozaïekspiegels
van de Nederlandse Nathalie
van Bommelen. De entourage
van de galerie is sober gehouden waardoor de kunstwerken perfect uit komen op de
wit gestukadoorde muren.
Gallery LaRaven is van woensdag tot en met zondag van
12.00 tot 18.00 uur geopend.
Gastheer Peter van Harreveld
zal u van harte verwelkomen.

het goede eind. Voor de festivalperiode in Zandvoort zoekt

Karavaan een grote achtertuin voor twee koeien en slaapplaatsen voor de deelnemende artiesten.

Jacob Rens met Helena 105 | Foto: Geert Snoeijer

Het deze zomer door NoordHolland rondreizende culturele festival Karavaan strijkt
van 1 tot en met 5 augustus
neer in Zandvoort. Deze zo-

mer reist er een wel heel speciale gast mee: koe Helena 105.
Samen met spreekstalmeester Jacob Rens zorgt Helena
105 ervoor dat de optredens

Op vrijdag 6 juli worden in een keer twee boeken gepresenteerd in de Zandvoortse bibliotheek. Van 15.00 tot

16.30 uur presenteren Ada Mol en Else Dudink ieder hun
nieuwste boek in het leescafé van de bibliotheek.
Ada Mol maakte in 2006
haar debuut met de gedichtenbundel ‘Adacadabra’. Van
2008 tot en met 2010 trad
zij als ‘Dichter bij Zee’ op met
gedichten die zij speciaal
maakte voor, en voordroeg bij
diverse gelegenheden. Deze
middag presenteert Ada Mol
haar dichtbundel ‘MOL aan
ZEE ’ met hierin alle gedichten uit die periode en meer.

Else Dudink presenteert haar
boek ‘11 Nieuwe sprookjes
rond een kabouter’ met verhalen die zich afspelen in en
om Zandvoort. Wiebe Stodel
zal de middag muzikaal omlijsten met enkele melodieën
op traditionele blaasinstrumenten. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom om
de boekpresentaties bij te
wonen.
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden

Glas in lood

De afbeelding van de watertoren is al een keer getoond
vanaf het strand. Deze keer hebben we een afbeelding
gevonden van de watertoren, gezien vanaf de (oude)
Rozennobelstraat met op de voorgrond een visloper. Ook
dit gebrandschilderde raam is gefotografeerd van een van
de drie bovenramen van het Zandvoorts Museum en is
gemaakt door de Zandvoortse glazenier Dick van der Mije.
In het kale interieur gaat alle aandacht naar de kunst

Koeien zoeken onderdak in Zandvoort
Als u denkt dat de redactie doordraait, heeft u het niet bij

Dubbele boekpresentatie
in bibliotheek Duinrand

De oude watertoren

Veelzijdige talenten

Bij binnenkomst van de galerie valt meteen het schitterende kunstwerk ‘Santa
Maria’ van Janicello zelf op.
Het is een ode van de kun-
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van Karavaan goed verlopen.
Samen kondigen zij alle acts
aan en laten bezoekers op tijd
vertrekken naar voorstellingen
in de omgeving. Festival Kara
vaan is voor Helena 105 op zoek
naar een slaapplaats met voldoende gras en water in de
buurt. Zij zal ook een vriendin
meenemen en samen willen ze
van 31 juli tot en met 6 augustus in Zandvoort verblijven.
Naast een plaats voor Helena
105, zoekt Karavaan ook mensen die een slaapplaats ter
beschikking willen stellen voor
de andere theatermakers en
artiesten van het festival. Dit
geldt voor mensen die woonachtig zijn in of in de nabije

omgeving van Zandvoort. Het
aanbieden van onderdak is
een unieke kans om het festival op een andere manier te
beleven en om kennis te maken met theatermakers en artiesten. Ook krijgt iedereen die
een artiest of theatermaker
thuis ontvangt, twee vrijkaarten voor een locatievoorstelling naar keuze.

De oude Rozennobelstraat

De gebrandschilderde afbeelding is qua kleur erg licht
en fijn aangezet. Ook de kleuren zijn met een lichte toets
verfraaid. De visloper draagt op haar rug de mand, ook wel
de ‘Bot’ genoemd. Ze loopt omhoog richting d e watertoren
die in 1913 werd gebouwd. De Rozenobelstraat liep voor
de oorlog langs de noordkant van het Gasthuisplein en
ging vanaf het plein stijl omhoog. Uit de verhalen van
oud Zandvoorters was deze straat een ideale plek om
in de winter te sleeën. Sinds de jaren ‘60 loopt de huidige Rozennobelstraat van de Noorderstraat naar de
Haltestraat.

Wilt u Helena 105 of bijzondere theatermakers en artiesten
ontmoeten en hen onderdak
bieden? Op de website van
Karavaan kunnen theaterliefhebbers zich hiervoor eenvoudig aanmelden via het
inschrijfformulier: www.karavaan.nl/onderdak.
11

Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Hele maand juli voor Pashouders:

Lekker gemarineerde grote

Kip met mango chutney
uit de wok 500 gr € 7,50
+ gratis lemon-curry rijst

groene knoflook olijven
zonder pit
nu 100 gram € 1,79

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Walk of Fame

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

herenshirts

Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Grote collectie

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Individual Hairstyling - 06-19276204

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689

strijkvrije shirts!
Nieuw in Nederland
Scent chips
waarmee u uw eigen geur
in huis kunt maken

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medina Woninginrichters
Aanbieding: Pashouders krijgen korting!
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

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 F1

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

2012

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

15% KORTING
OP WENSKAARTEN
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand juli

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

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?

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
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Reken zelf uw voordeel
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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.

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13
Autobedrijf Zandvoort

Gratis
bandencheck

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
Geldt voor alle
heren- en damesslips
Uw sloggi dealer

2012

Laat uw vakantie niet stranden,
controleer uw banden!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

 023-5719013

Het wordt weer ouderwets gezellig in de Haltestraat!

Sam-Sam
CAFE - RESTAURANT

Zondag 1 juli
OFFICIËLE OP
ENING
met LIVE MUZ
IEK
van 17.00 tot 2
0.00 uur

Wij zorgen voo

r de 1ste borre
l en de hapjes
en u voor de g
ezelligheid!

Haltestraat 18
14

Zandvoort

T 023 576 57 28

www.cafesam-sam.nl

info@cafesam-sam.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door: Nel Kerkman

Tijdelijk hebben we te maken met een kortstondige warm-

Erwin Hilbers

teopstuw vanuit het zuidzuidwesten. Zeer warme lucht (in

Wie openlucht vismaaltijd zegt, zegt meteen Erwin Hil-

is had hij zich weer voor 100% ingezet. Verleden jaar wilde
bers. Hij is namelijk de man die de vismaaltijd nieuw le- hij de openlucht vismaaltijd, die zijn vader ooit in Zandvoort
als evenement met groot succes op de kalender zette, weer
ven heeft in geblazen, uiteraard wel in samenwerking met
uit de kast halen. De PR er omheen was niet optimaal dus
Jaap Kroon en folklorevereninging De Wurf. Maar wie is kwam het de eerste keer helaas niet van de grond. Maar dit
nou eigenlijk Erwin Hilbers en waarom heeft hij zijn schou- jaar pakte Erwin het beter aan en binnen een mum van tijd
ders onder dit evenement gezet? Om daar achter te komen had hij 250 kaarten verkocht, dus kon de maaltijd doorgaan.
hebben we hem gevraagd om het een en ander over zijn “Mede door sponsoring van Kroon Vis, met de kookkunsten
van Piet Keur en niet te vergeten de inzet van de Wurf en
leven in de rubriek dorpsgenoot te vertellen.
het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble voor de muzikale
Erwin is geen geboren en getogen Zandvoorter maar is op 31 begeleiding, is het een onvergetelijk happening geworden
januari 1964 in Egmond geboren. Omdat zijn vader in
die ook volgend jaar beslist op de evenementenkalenZandvoort als VVV-directeur werd aangesteld,
der komt te staan”, relativeert Erwin. “Verder
verhuisde het gezin Hilbers in 1970 naar
vond ik het geweldig dat mijn dochter
de badplaats. Erwin was de middelste
Rosanne en haar vriendin in plaats van
van drie kinderen. Zijn jongste zus
naar de bios te gaan, in Zandvoortse
Inge woont nu in Zwitserland en
kledij kwamen mee helpen”, verzijn oudste zus Joke woont gezeltelt Hilbers vol trots. Een paar
lig in Zandvoort. Erwin bezocht
weken terug heeft hij (samen
de Nicolaasschool in Nieuw
met de feestcommissie) bij de
Noord, daarna ging hij naar de
Zandvoortsche Hockeyclub
Wim Gertenbach Mavo waar
onder andere een fantastisch
hij na het behalen van zijn difamilietoernooi georganiseerd
ploma op de ATS in Haarlem de
waarvan de mooie opbrengst
1-jarige opleiding kok en kelner
naar stichting Knokken voor
volgde. Vervolgens ging hij naar
Kay ging. Niet omdat Erwin
de Middelbare Horecaschool de
hockeyt, want op sportief gebied
Kogge in Amsterdam, maar dat
rent hij zoals hij zelf zegt “alleen
bleek niet echt wat hij zocht.
maar hard als het regent en hij naar
de trein moet”. Ooit had hij de wens om
In Zandvoort werkte hij als kelner bij
mee te doen met de Wandelvierdaagse van
Erwin Hilbers
Esplanade en bij Delicia en bij het laatste bedrijf
Nijmegen, maar na rug- en knieklachten en na
ontmoette hij zijn vrouw Monique. Na zijn diensttijd had meegelopen te hebben met de Vierdaagse van Egmond zag
Erwin geen idee welke richting hij zou kiezen. Terug naar de hij van deze wens af.
horeca wilde hij niet, via een vriend kwam hij in de computerwereld terecht en is daarin nu nog steeds bij Dell werkzaam. Goed voorbeeld
In 1991 trouwde hij met Monique en samen hebben zij twee Vaak zie je dat kinderen van ouders die zelf zeer actief en
geweldige dochters, Michelle (12) en Rosanne (14).
behulpzaam zijn, later in hetzelfde spoor door gaan. Op
mijn vraag of dat ook bij Erwin het geval is, beantwoordt
Gedreven persoon
hij bevestigend. “Inderdaad weet je als kind niet beter, het
Zo te horen is Erwin zeer tevreden met zijn huidige leven hoort bij je opvoeding. Mijn vader was een bevlogen mens
maar soms is hij te actief met zijn ideeën. Zijn vrouw is dan en bruisde van energie en ideeën, maar ook mijn moeder is
zijn natuurlijke rem als hij weer eens te veel hooi op zijn vork (nog steeds) actief in het kerkkoor en de Zonnebloem. In mijn
neemt. Want buiten de openlucht vismaaltijd heeft Erwin doen en laten lijk ik het meest op mijn vader. Stel dat ik niet
genoeg plannen die hij eventueel in de toekomst zou willen meer hoef te werken dan zou ik het denk ik nog veel drukverwezenlijken. Zo heeft hij in 2007 in Park Duijnwijk een ker hebben dan nu ik werk”, aldus Erwin, die niet alleen met
geweldig buurtfeest met BBQ en muziek georganiseerd met evenementen maar ook bij het Zandvoortse 4 mei comité
een opkomst van 110 volwassenen en 30 kinderen, het was actief aanwezig is. In ieder geval is hij al weer bezig met de
ontzettend gezellig. Het jaar daarop besloot hij het grootser openlucht vismaaltijd voor volgend jaar.
aan te pakken en in plaats van 220 huishoudens nodigde hij
per brief de 531 omliggende woningen ook uit. Deze aanpak Maar eerst gaat hij met zijn gezin heerlijk op vakantie om
was iets te groot en zijn plan liep op de klippen, wat natuur- nieuwe energie op te doen. Dat gunnen we hem van harte
lijk best pijnlijk was want enthousiast als Erwin nu eenmaal en we wensen hem gezellige en zonnige dagen toe.

Iets te (ver)kopen?

Weersverbetering in
zicht vanaf begin juli

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 16

Zuid-Spanje al een week lang tussen de 40 en 44 graden lo-

kaal) komt tijdelijk opstomen richting de Benelux. Slechts
een gedeelte van die warmte bereikt Zandvoort, want het

grootste aandeel warmte wordt afgebogen naar Duitsland
en Polen. Maar toch.

Woensdag, toen de warmere lucht werd geïntroduceerd in Nederland,
hadden we nog vrij veel
wolken, hetgeen kenmerkend is voor zo’n warmtefront. Donderdag is er
meer zon en bij een zwoele
zuidenwind krijgt het kwik
dus een flinke lift richting
de 23-25 graden. In de loop
van de dag is er al een toenemende kans op enkele
buien. Mogelijk pakken
sommige buien even flink
uit in Zuid-Kennemerland.
Onweer is daarbij ook mogelijk. De temperatuur gaat
op vrijdag weer een vijftal
graden terug.

zien vooral begin juli de
uitbreiding van het Azoren
hogedrukgebied richting
West-Europa. Uitlopers van
dat hoog reiken tot over de
Benelux. Gevolg is dat de depressieperikelen gedwongen
worden zich op wat noordelijker breedten te gaan afspelen en dat pakt relatief
gunstig uit voor ons weer.
De neerslagkansen blijven
tamelijk klein in onze omgeving, maar qua temperatuur
maken we (in eerste instantie) nog niet zoveel winst
vanwege de aanlandige
wind die blijft doorwaaien.
De bedoeling is dat het
Azorenhoog zich verder uitbreidt over onze gebieden
en later noordoostwaarts.
Mocht die ontwikkeling inderdaad doorgang krijgen
zijn we vertrokken voor een
fraaie zomerperiode, maar
de atmosferische patronen
zijn uiterst hardnekkig deze
zomer tot nu toe. Om een
echte doorbraak te forceren
naar mooi zomers weer is
heel wat nodig.

In het weekend blijft het
enigszins wisselvallig alhoewel die grote neerslaghoeveelheden van bijvoorbeeld afgelopen zondag
achterwege zullen blijven.
De wind waait tussen vrijdag
en zondag uit de vertrouwde zuidwesthoek en hoge
temperaturen zijn met zo’n
luchtaanvoer niet mogelijk.
Toch komt het kwik eerder
bij de 19-20 graden uit dan
Meer weer via
bij de 16.
www.weerprimeur.nl
Het vervolg van het weer
is niet bepaald slecht. We weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur
Max

23

20

19

19

Min

15

16

14

13

Zon

65%

75%

65%

70%

Neerslag

65%

35%

30%

60%

zzo. 4

zw. 4-5

zw. 4-5

wzw. 4

Wind

15

Z A N D K O R R E L S
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................

Altijd een reden voor
een leuk bloemetje!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Valk Glasstudio
voor
Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................

Specialist voor al uw bloemwerken.

Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl

Tuincentrum

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting

Groot assortiment zomerplanten
Hangpotten - Kruiden
Potgrond - Balkonbakken
en Bestrijdingsmiddelen
Op onze poet gratis parkeren!

Spoedreparaties

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Glasschade

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.
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
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
.........................................................
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
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Verloren:
op zo.17-6 is op de blvrd.
ter hoogte van Beachclub 10
een Rainstick
achtergebleven op
een bankje.
Graag terug te bezorgen.
Bel: 06-24355764
of sms mij.
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

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)

KUYL bouw
verbouwingen, keukens,
badkamers, alles in en
om het huis. Sanitair en
badmeubelen van bekende
merken 30% korting.
Tel: 5714190
(bgg 06-22604348)
.........................................................
Loods/opslagruimte
te huur, 90m2.
Prijs: € 525 excl. btw.
Tel. 06-11007070
.........................................................
De Hedi’s International
Bel of mail
onderstaand nummer
.........................................................
Te koop:
4 handgebreide dames
zomertruien mt. 40-42:
€ 8,50 p.st.;
ovaal verzilv. dienblad+6
glazen met verilv. voet.€ 25;
1 foto stand. marmer
jaren 50 18x24: € 8,50;
30 doosjes voor
ringen nw. € 9,50;
1 heren zomer
pantaloon mt.28: € 3,50.
Tel. 5713509
.........................................................
L. Paap
medische hulpmiddelen
Aanmeten Therapeutische
elastische steunkousen
Bel voor een afspraak bij
u thuis 06-51815360
.........................................................
Wie zoekt er
kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in centrum
Bel voor info:
06-46046026
.........................................................
Workshop:
Gezonde voeding,
kruiden en informatie over
Aloe Vera door Annette
ter Heijden op do. 12 juli,
aanvang 13.00 uur
in Zandvoort.
Entree € 3,-. Ook om
20.00 uur bij Tea Licious,
Jupiter Plaza, Reservering:
023-571 65 11. Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Per direct te huur
appartement/zomerhuis
in Zandvoort Zuid:
woonk./keuken, slaapk.,
badk. Incl gwl + Internet.
€ 700 pm + 1 mnd borg
Tel: 0621897784
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Interview

Nog 129 dagen te gaan…
Wat doe je als je blaakt van de energie en geen moment stil kunt zitten? Dan gebruik je die energie om je
in te zetten voor een goed doel. Een prachtdoel wel te

verstaan, die kinderen met de gevreesde ziekte kanker

omarmt. De 38-jarige Marcel Pielstroom, die sinds 8 jaar
in ons dorp woont, gaat op 4 november dit jaar in New

York de ‘Run for KiKa’-marathon lopen. Een top initiatief!

Een uitdaging die zowel enorme mentale als lichamelijke
kracht vereist.

door Mandy Schoorl

Aan inzet geen gebrek bij Marcel. Hardlopen is zijn verslaafde passie, al sinds zijn jeugd. Bij zijn werkgever in
Amsterdam loopt hij in zijn pauzes dagelijks hard in het
Vondelpark en op zondagen traint hij uren in de duinen of
op het strand. Al drie maal eerder heeft hij een marathon
volbracht. Hardlopen staat gelijk aan ontlading voor hem,
om ruimte in zijn hoofd te creëren en te genieten van de
natuur om hem heen. Zandvoort is een rode draad in zijn leven: op het gebied van de liefde, wonen en de sport. In onze
duinen is zijn fascinatie voor de lange afstanden ontstaan.
Eerlijkheidshalve is hij in het verleden nogal sceptisch geweest tegenover het sponsoren van goede doelen. Totdat
hij er in zijn vriendenkring van dichtbij mee te maken kreeg
en letterlijk geconfronteerd werd met de onmacht, de pijn
en het verdriet die de diagnose kanker bij een kind familiair
met zich meebrengt. Zijn vriend Ronald zo vol pijn zien, daar
moest hij wat tegenover zien te zetten. Afleiding, inzet of
steun, het liefst allemaal tegelijk. Zo is het idee ontstaan
om samen de strijd aan te gaan.

Vanwaar de passie om mee te doen? Het zit ’m in het woord:
kinderkanker. Je gunt dat geen kind. Vooral sinds hij zelf een
trotse vader van 2 mooie zoons is, heeft ’t hem echt aan
het denken gezet. Maar voordat ze kunnen starten, moet
eerst pp € 5.500 aan sponsorgeld worden geworven. Daar
is hulp hard bij nodig. Eén persoon kan al gaan, maar het
mooiste cadeau is natuurlijk dat ze deze reis samen kunnen
berennen. Het geld is bedoeld voor vernieuwend onderzoek,
voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker,
strijd- en pijnvermindering en een hogere kwaliteit van
leven op latere leeftijd. Van dit geld wordt tevens de reis
voor de bikkelende deelnemers bekostigd.
Wie deze sympathieke loper(s) financieel wil steunen of een
hart onder hun riem wil steken, kan voor berichten terecht
op TeamThijs@live.nl of surfen naar www.runforkikanewyork.nl, waar alle ins en outs over dit evenement terug te
vinden zijn, en waar ook hun eigen pagina, Team Thijs, te
vinden is. Sponsoren betekent stimulans! De eerste donatie
die ze kregen heeft ze diep geraakt en hun allesomvattende
wilskracht aangespoord.

Uitgesproken!
Respect

Al genoeg van het EK? Ik niet! Mijn grote vriend zit er
namelijk nog in. U weet wel, die sterspeler die van onze
achterhoede een speeltuin heeft gemaakt. Wat een fenomeen is die Ronaldo toch! Ook kan ik genieten van
dat andere lachertje dat wij met zijn allen zo koesteren,
genaamd de publieke omroepen. Voordat de wedstrijd
Portugal-Nederland gespeeld werd, kregen we allemaal
beelden te zien over de beste voetballer van de wereld.
En in al deze filmpjes werd hij neergezet als arrogant,
overmatig ijdel en zelfs als enfant terrible. Dat laatste is
ook weer een woord dat uit de mottenballen is gehaald.
Iedereen moet het ineens weer gaan gebruiken.
De commerciële zenders deden er vrolijk aan mee om
deze persoon weg te zetten en gingen zelfs nog een stapje
verder. Verwaande kwast nummer 1 die niks meer presteert en er als een zwerver bij zit, u weet wel, die Van Der
Gijp, is zelfs zo geïnteresseerd in Christiano dat hij aan
iedere gast aan tafel bij VI vraagt of de voetballer homo is.
Daarna moet de geweldenaar het ontgelden met teksten
als: Nicht, verkapte nicht en wat dan al niet meer.
Ik zal u zeggen, het interesseert me niet. Al laat Ronaldo
zich likken op vreemde plaatsen door een chihuahua! Ik
kijk namelijk voetbal en geen privélevens met miljoenen
die op een veld huppelen. Ik hou ervan om mooi voetbal
te zien in tegenstelling tot miljoenen landgenoten blijkbaar. En als je mooi voetbal wilt zien met ongeëvenaarde
versnellingen, briljante aannames, loepzuivere vrije trappen en ongekende goals dan moet je naar Portugal kijken.
Daar speelt Ronaldo namelijk en dat is waanzinnig om
te zien.

Marcel Pielstroom heeft er zin in

Eindelijk hebben ze het in Hilversum
ook door want na de vernedering van
hem op Oranje zie je geen parodieën
meer en ook wordt er nu met respect
over Christiano gesproken. En zo hoort
het ook!

Kijk nou eens!

door Mandy Schoorl

door Mandy Schoorl

Hulp bieden
Ook dat is Zandvoort, elkaar helpen als de wasmachine het tijdelijk door lekkage niet doet…

Tegeltje
"Wees meester over je
eigen leven, maar een gast
in dat van een ander"
(Onbekend)
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Tip:

U kunt uiteraard zoveel variaties toepassen als u wilt. Vervang de oude Leidse kaas
bijvoorbeeld eens door verkruimelde Danish Blue, of de gerilde ham door kipfilet
(vleeswaren). U kunt ook de eieren vervangen door 6 kwarteleitjes die u in circa 4
minuten hard kookt. Of in plaats van gekookte eieren, roereieren.

Oplossing Breinbreker

= 3597

Oplossing Kakuro

5

Eieren in circa 7 minuten hard koken en onder koud stromend water laten schrikken.
Afgekoelde eieren pellen, met een eiersnijder in plakken snijden en bestrooien met
zout en peper. Intussen de bladeren van kropje sla loshalen en wassen, daarna goed
laten uitlekken. Radijs schoonmaken en in plakjes snijden. Tomaten in dunne plakken
snijden. De kapjes van Italiaanse bollen afsnijden, en het brood met de vingers uit
de bol plukken. Elke uitgeholde broodbal met de bolle kant van een lepel insmeren
met een eetlepel halvanaise. Bollen achtereenvolgens vullen met laagje sla, ham, in
reepjes gesneden oude Leidse kaas, tomaat, ei en radijs. Vulling een beetje aandrukken
en het kapje weer op het broodje zetten.

Bent u inmiddels al gevallen voor dit mooie koppie? Kom dan snel eens langs om kennis
te maken met lieve Loekie! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van
maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

11 8\23 2

Bereiding:

		

4 plakken gegrilde
achterham,
4 plakken oude
Leidse kaas.

1

1/2 bosje radijsjes,
2 Tasty Tom tomaten,
4 Italiaanse broodbollen,
4 eetlepels halvanaise,

4

2 grote eieren,
zout en versgemalen
peper,
1 kropje Little Gem (sla),

5

Benodigdheden:

9

Lunchgerecht voor 4 personen

is in het dierentehuis binnengekomen met
een aantal schattige kittens;
nu al haar kinderen de deur
uit zijn zoekt ze zelf ook een
leuk huis! Loekie is een jonge
poes die even moet wennen
aan nieuwe mensen en een
nieuwe omgeving, maar als
ze je eenmaal kent is ze erg
aanhankelijk en ontzettend
lief. Ze is erg sociaal naar
soortgenoten en zou het dan
ook leuk vinden om in met een leuk vriendje samen te wonen. Ze gaat erg graag naar
buiten om te spelen en van het zonnetje te genieten; een huis met een tuin staat daarom
ook op haar wensenlijstje.

4

Broodje gezond met oude Leidse kaas

Loeki

2

Kookrecept
Kookrecept

Dier van de Week

7

De oplossing staat elders op deze pagina
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JECE

2

Brex

FJ

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

3

KAB

=

+
FHG

Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

5

-

KG

=

6

e
r
B

+
FAG

x

JCBE

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.

4

JJ

Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw
omgeving 1 of meerdere malen per week de brievenbus
van je buren wilt laten klepperen?

10

FGB

Bezorg(st)er gezocht
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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.

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
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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

Zandvoortse sportkampioenen 2011-2012
Veldhockey

Zaalhockey

Zaalvoetbal

ZHC MD 1: Dymphy van Bambergen, Pilar Dinger, Joy

Hoejenbos, Beau Beaumont, Iza Wouters, Thirza Versteege,
Fabienne van der Veen. Onderste rij: Isabeau Hansen, Ingrid
van Thiel, Jade Oort, Roos Jansen. Ontbrekend op de foto:
Frederique Franssen, Arisha Ul Haq.

ZHC MC 2 : Coach Cees v. Deursen, midden Silvanna Maurik,
boven Cealia van Draanen, Sophie de droog, Quintiy Brune,
Iwa Curic, Emma Bos, Dana Abenhues, Michelle Nanai,
Onder: Noor Kapteyn, Demi Mulder, Dymphy Bambergen,
Anoek de Winter

ZHC MC 2: Michelle Nanai, Iwa Curic, Dana Abbenhues,

ZHC MA 1 : Veerle Hermans, Marsja van Marle, Anne

Quinty Brune, coach Cees v. Deursen, Sophie de Droog, Lotte
Faber, Demi Mulder, Emma Bos. onder: Anoek de Winter,
Caelia van Draanen, Noor Kapteyn, Silvanna Maurik, Dymphy
van Bambergen.

Judo

Wijngaard, Niki Dalman, Jeanine Gansner, Tanya Vriesema,
Amber Deinum, Pascalle van Ekeren, Dieuwke Kaptein, Isa
Knotter, Emily Sanders, Esmee Stalenberg, Nicky van Marle,
Aisha Khachnaoui en coach André van Marle.

FC Zandvoort Noord veteranen 1: Arthur Paap, Michel

Sidar, Gerrit van Marle, Menno Vriesema Onderste rij: Alex
Verhoeven, Simon Sebregts, Ronald Braamzeel, Michel de
Roode Ontbrekend op de foto: Robin Luiten, Rob Snijders,
Frank Paap, Arno Stobbelaar

FC Zandvoort Noord veteranen 4: Wouter Schuiten, Vincent

Hompes, Wesley Helmich, Eric van Diemen, Timo de Reus,
Kenzo van Elsas.

Voetbal

Judoka Glen Koper:

Onze plaatsgenoot
Glen Koper heeft het
Ned erl and Kamp ioen
schap judo veroverd.
Hij pakte de titel in de
klasse U17 -55kg en ligt
ligt nu op koers om naar
de Olympische Spelen
in 2016 uitgezonden te
worden.

Jongens B 1: Namen van de spelers zijn helaas niet bekend
bij de redactie

Nog enkele plekken vrij
voor Sportkamp Zandvoort

De tweede editie van Sportkamp Zandvoort, dat gehouden
wordt tussen maandag 23 en vrijdag 27 juli, is bijna vol. Er

zijn nog enkele plaatsen vrij dus wie een week sportieve

pret wilt hebben, en wie wil dat nou niet, kan zich nog uiterlijk tot zondag 8 juli inschrijven.
De hele week gaan de kinderen onder begeleiding verschillende sporten beoefenen waarbij het voornamelijk
gaat om samenspel en ple-

zier. Na het grote succes van
vorig jaar breidt Sportkamp
Zandvoort deze editie uit
met een echte Zandvoortse
stranddag vol met leuke ac-

tiviteiten. Tijdens deze week
worden sowieso verschillende sporten beoefend zoals voetbal, handbal, tennis,
honkbal, hockey, volleybal en
sport & spel. De week wordt
feestelijk afgesloten met een
leuke middag met spellen en
verschillende opblaasattracties op de locatie van ZSC
handbal.
Wat kunt u als ouder verwachten van Sportweek
Zandvoort? De kinderen

gaan een week lang sporten onder begeleiding. De
begeleiders zijn afkomstig
van een sportopleiding
of een sportvereniging
in Zandvoort. Dit is geen
week waarin topsport bedreven wordt. Alle kinderen van 6 tot en met 11 jaar
zijn welkom, ben je net iets
jonger of ouder stuur dan
even een e-mail. Kijk snel
op de website voor meer
informatie of inschrijven:
www.sportkampzandvoort.nl.

Jongens C 2: Namen van de spelers zijn helaas niet bekend
bij de redactie

Eindelijk waren de weersomstandigheden perfect voor extreme kiting
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2012

Ronde Tafelbijeenkomst

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.

Raadvergadering

Er is op 3 juli geen bijeenkomst Ronde Tafel.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
De gemeenteraad vergadert op 3 en 4 juli 2012
Raad-Informatie dinsdag 3 juli om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3a. Middenboulevard: watertoren
3b. Middenboulevard: Beeldkwaliteitteam
4. Impuls brede scholen, sport en cultuur (realisatie combinatiefuncties)
5. Bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o. overslaan opstellen
voorontwerpbestemmingsplan en inspraakprocedure
6. Onderzoek kleinschaligheid/cultuurhistorische panden in
bestemmingsplan Centrum
7. Voortzetting buurtbemiddeling
8. Reglement van Orde 2012
9. Verordening Rekenkamer gemeente Zandvoort 2012
10. Voorjaarsnota: doorwerking junicirculaire
11. Rondvraag
12. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
Raad-Debat woensdag 4 juli om 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Voorjaarsnota 2012
4. t/m 9 zie Raad-Informatie 3 juli 2012
10. Sluiting
Raad-Besluitvorming woensdag 4 juli om 21.45 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Voorjaarsnota
4. t/m 9 zie Raad-Informatie 3 juli 2012
10. 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”).

Zandvoort:
- Strandafgang Barnaart 20, het vervangen van het dak, ingekomen 19 juni 2012, 2012-VV-075.
- Amperestraat 10, wijzigen raam kozijn, vergroten toegang
bedrijfshal en aanpassen stalenspant constructie dak, ingekomen 19 juni 2012, 2012-VV-076.
- Julianaweg 29, wijzigen achtergevel, ingekomen 21 juni 2012,
2012-VV-077
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:
- Oranjestraat 3 zwart, plaatsen balkonhek, verzonden 21 juni
2012, 2012-VV-006.
- Lijsterstraat 14, uitbreiden van de woning, verzonden 21 juni
2012, 2012-VV-063.

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.

Omgevingsvergunning

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 95, plaatsen drie zonnecollectoren op daken
bijgebouwen, verzonden 21 juni 2012, 2012-VV-034.
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.

Evenementenvergunningen verleend

- Er is een evenementenvergunning verleend aan de Cultuurcompagnie voor het reizend theaterfestival, Festival Karavaan,
dat wordt gehouden van 1 augustus tot en met 5 augustus 2012
vanaf het Badhuisplein te Zandvoort.
- Er is een evenementenvergunning verleend aan Sportservice
Heemstede-Zandvoort, Nieuwe Gracht 9 te Haarlem voor het
evenement Panna Knock Out op woensdag 11 juli 2012 van 11:00
uur tot 16:00 uur op het Raadhuisplein te Zandvoort.
- Er is een evenementenvergunning verleend aan E. Kuyl voor
het evenement Place du Tertre dat op zondag 22 juli 2012 van
10.00 uur tot 17.00 uur zal worden gehouden ter hoogte van de
Poststraat/Kerkplein te Zandvoort.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
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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, verto-

ningen 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

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

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.

softbal
Nipt verlies voor softbalsters
De softbaldames van ZSC hebben maandagavond in Haarlem een nipte nederlaag geleden. Tegenstander was het

derde team van Onze Gezellen (OG), dat op dit moment

derde staat. Het Zandvoortse team was helaas incompleet,
er waren slechts 8 dames van ZSC en de beide coaches zijn
nog op vakantie.

In overleg met de tegenstander werd er zonder de
‘automatische nul’ gespeeld.
Normaal is het zo dat wanneer 8 speelsters aan slag
zijn geweest er een automatische nul (is uit) volgt voor
de 9e speelster, maar dat
had Zandvoort deze avond
dus niet.
Bij Zandvoort was het vanaf
het begin duidelijk dat het
een zware wedstrijd zou worden. Woordvoerster Martina
Balk: “Wij begonnen aan slag
en het was meteen duidelijk
dat we moeite hadden met

de ballen van de pitcher van
OG. Ze gooide hard en vaak
ook ‘inside’ ballen. De eerste
twee slagvrouwen gingen
met 3 slag uit. Vervolgens
kwam ik op het eerste honk.
Mijn zus Marcella kreeg de
bal wel het veld in maar
werd uitgegooid op het
eerste honk. Doordat wij
maar met z'n achten waren,
speelden we met 2 man in
het outfield en stond er eigenlijk niemand op positie 9
(rechtsveld, red.).” OG kreeg
in de eerste inning gelijk
een speelster op de honken.
Doordat een aangooi op

het eerste honk doorschoot,
waar nu dus niemand achter
stond, konden de Haarlemse
dames gelijk 2 punten scoren.
Gelukkig bleef het daarbij.
De derde inning ging weer
erg snel bij ZSC door 2 keer
3 slag. Maura Renardel de
Lavalette kreeg de bal wel
het veld in maar werd uitgegooid op het eerste honk. OG
lukte het wel om in de derde
inning nog een punt te scoren waardoor ze op 3 punten
kwamen. In de vijfde inning
pakte Zandvoort eindelijk de
eerste twee punten. Laura
Koning en Maura Renardel
de Lavalette kwamen op
de honken en werden door
Marcella Balk en Wilma
Valkestijn binnengeslagen.
Ook OG scoorde weer een
punt in die inning waardoor
de score toen 4-2 was. Maar

in de zesde inning kwamen
onze dorpsgenoten op gelijke
hoogte. Renardel de Lavalette
en Martina Balk kwamen op
de honken en werden binnengeslagen door Marcella
Balk en Valkestijn. “Wij hielden het de zesde inning weer
goed dicht waardoor OG niet
kon scoren. In de zevende en
laatste inning gingen de
eerste drie slagvrouwen bij
ons helaas uit door veldacties, dus we wisten dat we
het dicht moesten houden.
Helaas kwam de eerste slagvrouw door een verre tik
gelijk op het derde honk en
lukte het OG nog om een
punt te pakken waardoor
we uiteindelijk toch nog met
5-4 verloren hebben”, zegt
Martina Balk met spijt in
haar stem. Beste slagvrouw
bij ZSC was Wilma Valkstijn
met 3 uit 4 (.750).
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Regiofinale Panna Knockout
op Raadhuisplein
Woensdag 11 juli organiseren Sportservice Heemstede-

Zandvoort, de gemeente Zandvoort en Zandvoort Actief de
regio finale Panna Knockout in Zandvoort. Panna is geen
hype; Panna is een blijvend fenomeen op voetbalgebied.

scoren van doelpunten staat
het door de benen spelen van
de tegenstander. Zo’n klassieke ‘poort’ is het hoogst
haalbare en levert direct de
overwinning op. En daar ligt
meteen de oorsprong van de
naam van de sport. Panna is
het Surinaamse woord voor
‘poort’.

schoolhandbal
Mooi weer tijdens schoolhandbal
Het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi, dat afgelopen zaterdag weer afgewerkt werd, is
exact op de juiste datum gepland. Een dag eerder en helemaal een dag later zou gezorgd

hebben voor afgelasting. Nu hadden de basisschoolleerlingen een lekker zonnetje met af
en toe wat wind om hun handbalkunsten te tonen.

Titel

Finaleronde Panna Knockout aanstaande

Het hele schooljaar door
heeft de panna knockout
competitie gedraaid binnen de brede school. Op 11
juli wordt de competitie afgesloten met een heuse regionale finale. Het toernooi
vindt van 13.00 tot 16.00 uur
plaats op het Raadhuisplein
en is bedoeld voor jongens
en meisjes in de leeftijd van

5 t/m 12 jaar. Inschrijving is alleen mogelijk op de dag zelf
en is geheel gratis!

Panna Knockout

In snelle potjes van drie minuten wordt 1 tegen 1 gespeeld op een klein veldje van
4 bij 6 meter. Wie de meeste
doelpunten scoort heeft gewonnen. Maar, boven het

Het is een knock out toernooi
wat betekent dat de verliezer
meteen is uitgeschakeld en
alleen de winnaar doorgaat
naar de volgende ronde. In
het laatste half uur zullen de
beste spelers over zijn en zij
strijden tegen elkaar om de
titel Panna King. De winnaar
van het toernooi ontvangt
een speciaal ontworpen
Panna King t-shirt en natuurlijk de roem die bij deze titel
hoort. Voor eventuele vragen
kun je contact opnemen met
Sportservice HeemstedeZandvoort, tel. 5740116.

voetbal
Vijf nieuwe ploegen in 2e klasse A
SV Zandvoort komt in het seizoen 2012-2013 wederom uit in
de 2e klasse A van het District West I ingedeeld. In deze klas-

se worden maar liefst vijf nieuwe ploegen toegevoegd, een
aantal ‘oude’ bekenden en een paar die volledig nieuw zijn.

en Amstelveen, Broek op
Langedijk en Hellas Sport
moeten een stapje terug
doen.
Hoofdtrainer Pieter Keur
krijgt volgend seizoen voor
zijn selectie de beschikking
over een vijftal ‘nieuwe’
spelers. Onder andere Boy
Visser, Angelo Timmer en
Martijn Hartgers komen
het vlaggenschip van SV
Zandvoort versterken.

Aanleg kunstgrasveld vordert gestaag

In de 2e klasse A zijn na het
vorige seizoen gebleven:
Aalsmeer, AFC (Amsterdam),
AMVJ (Amsterdam), Mon
nickend am, Opperdoes,
Overbos (Hoofddorp), WVHEDW (Amsterdam), ZOB
(Zuidoost Beemster) en SV
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Zandvoort. De nieuwe clubs
zijn: DVVA (Amsterdam),
Haarlem/Kennemerland,
HBOK (Zunderdorp), NFC/
Brommer (Amstelveen)
en OSV (Amsterdam).
Kampioen Castricum is
uiteraard gepromoveerd

Ondertussen vordert het
nieuwe kunstgrasveld, dat
op het hoofdveld wordt aangelegd, gestaag. Er wordt
keihard gewerkt om het
op tijd voor de start van de
competitie klaar te krijgen.
Of dat zal lukken, zal een
dubbeltje op zijn kant worden. De start van de competitie is door de KNVB vastgesteld in het eerste weekend
van september.

De algehele kampioenen van de Oranje Nassauschool

Helaas kreeg de organisatie net voor aanvang van
het toernooi te horen dat
het meisjesteam van de
Beatrixschool niet zou deelnemen. Groep 8 was de dag
ervoor net terug van een
schoolkamp gekomen en de
dames, en naar verluidt de
begeleiding, waren te moe
om mee te kunnen doen. Het
wierp wel het programma
wat door elkaar maar dat
mocht de pret niet drukken.

veel te sterk was voor de andere teams. Met 12 punten uit
4 wedstrijden werden zij dan
ook afgetekend kampioen
van 2012. Uitstekende 2e werden de meisjes van de Duin
roosschool, die dit jaar ook al
uitstekende prestaties leverden in de andere schooltoernooien. De derde plaats ging
naar de Hannie Schaftschool.
4e werd de Mariaschool en de
Nicolaasschool werd 5e.

Meisjes

De strijd bij de jongens ging
tussen de Duinroosschool, de
Nicolaasschool en de Oranje

Bij de meisjes was het de
Oranje Nassauschool die

Jongens

Nassauschool. De spanning
bleef er tot de laatste wedstrijd in want toen won de
Oranje Nassauschool van de
Nicolaasschool en won daarmee alle wedstrijden. Het
gevecht om de 2e en 3e plaats
werd vanachter de rekentafel
beslist. Beide ploegen hadden
evenveel wedstrijdpunten
maar de Nicolaasschool had
één doelpunt meer gescoord;
hierdoor werden zij 2e en de
Duinroosschool 3e. de Hannie
Schaftschool, de Beatrixschool
en de Mariaschool werden in
die volgorde 4e, 5e en 6e.
Het kon dan ook niet anders
of de Oranje Nassauschool
mocht de algehele titel mee
naar huis nemen. De belangrijke Sportiviteitsprijs,
beschikbaar gesteld door de
Sportraad Zandvoort, werd
een prooi voor de Nicolaas
school bij de meisjes en de
jongens van de Duinroos
school konden eveneens juichen want zij waren bij de
jongens het sportiefst.

Geen vis tijdens strandwedstrijd
Vorige week woensdagavond hebben de leden van Zeevisvereniging Zandvoort geen vis kunnen verschalken tijdens
de strandwedstrijd bij kampeervereniging Voorwaarts.
Toch zag het er voor de eerste avondwedstrijd van dit jaar
goed uit. De wind schommelde wat tussen noordoost en
noordwest en met een windsnelheid van tussen de 12 en 15
knopen kon er heel goed gevist worden.

Zeevissers vingen niets | Foto: Irma de Jong

Veertien leden hadden om
19.30 uur de moeite genomen om hun hengels uit te
werpen en konden onver-

richterzaken om 22.30 uur
hun spullen weer opbergen.
Wel werd er veel gepraat en
gelachen en zeer veel des-

kundige uitleg gegeven over
wat de oorzaak van de slechte vangst zou kunnen zijn.
Het is te hopen dat iedereen
zijn motivatie en enthousiasme voor de volgende avondwedstrijd in september kan
behouden want dan zijn de
verwachtingen weer hoog
gespannen.
Een aantal leden heeft kort
geleden nog een vistrip naar
Noorwegen en Denemarken
gemaakt en daar werden de
vissers qua vangst helemaal
verwend. Daar werden bijna
recordvangsten gemeld. Zo
ving Jan van de Leden een
kabeljauw van maar liefst
13,75 kilogram en Gerrie
Driehuizen een zeeforel van
44 centimeter.
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kitesurfen
Drie jaar wachten was de moeite waard
De eerste echte dag van de zomer van 2012 bracht zon,
perioden van 40 knopen wind met uitschieters naar 45 en

de temperatuur van 20°C was buitengewoon aangenaam.
Zonaanbidders bleven thuis, maar de zesentwintig deelnemers aan de wedstrijd ‘Red Bull Boven N.A.P.’ gingen met

elkaar de strijd aan om de hoogste sprong boven N.A.P. en
de spectaculairste ‘megaloop’ te maken.

Eindelijk waren de weersomstandigheden perfect voor extreme kiting

Maandenlang werd het
weer nauwlettend in de gaten gehouden om te kijken
welke dag geschikt zou zijn
voor ‘Red Bull Boven N.A.P.’.
Omdat niets verraderlijker is
dan het weer, kon pas twee
dagen voor aanvang van de

wedstrijd de knoop doorgehakt worden. Minimaal
30 knopen zijn nodig voor
een spectaculaire strijd
op het water en op 21 juni
waren er windvlagen van
zelfs 45 knopen wind (circa
8 Bft). Geoefende kiters van

Nederland stonden direct
paraat bij The Spot om eindelijk deze uitdaging aan
te kunnen gaan. In een extreem gevecht met de elementen wist de 22-jarige
kitesurfer Kevin de Smidt
het hoogste boven N.A.P.
te springen. Tegelijkertijd
benutte de 19-jarige Steven
Akkersdijk de windvlagen
om de meest extreme megaloop te maken met zijn
kite.
Meer dan 400 bezoekers,
die ook lang hebben toegeleefd naar dit spektakel, waren aanwezig om de kiters
aan te moedigen en om te
zien hoe de kiters zo hoog
mogelijk door de lucht vlogen. Kevin de Smidt wist een
sprong te maken van maar
liefst 19,5 meter hoogte.
“Eindelijk konden we echt
los gaan. Ik had hier zo een
zin in maar ik moet wel toegeven dat het een nog grotere uitdaging was dan ver-

wacht. De wind ging zwaar
te keer en je moest er continue voor zorgen dat je de
kite onder controle hield. En
nu op naar Zuid-Afrika!”, zei
hij na afloop want een reis
naar Zuid Afrika, een paradijs voor kiters, was bij beide
disciplines de hoofdprijs.
Steven Akkersdijk maakte
volgens de jury de meest
indrukwekkende megaloop.
Organisator Ruben Lenten,
zelf bekend als de King of
the Megaloop: “Ik heb gelet
op zijn stijl, de hoogte en de
snelheid. Maar vooral ook
het enthousiasme waarmee
de megaloop is gemaakt
vind ik belangrijk. Ik was
echt onder de indruk van
Steven.” Uiteraard kon hij
het niet laten om ook even
van deze stromachtige wind
gebruik te maken. Akkersdijk
zei na afloop: “Wat gaaf dat
we vandaag hier zijn en dit
mogen meemaken. Wat een
spektakel!”

zaalvoetbal
Hof van Heemstede wint zaalvoetbaltoernooi
Hof van Heemstede heeft zaterdagavond de ‘grande’ finale
van het grote zaalvoetbaltoernooi gewonnen. 24 ploegen
hebben zes weken gestreden voor een plaats in de diverse

finales in het toernooi dat opnieuw door Sportcafé Zandvoort georganiseerd was.

Het kampioensteam Hof van Heemstede

De vier finales, er was
een wedstrijd om de
Sportiviteitsprijs ingelast,

gaf over het algemeen grote verschillen in sterkte te
zien. Slechts één finale, die

om het kampioenschap in
de Hoofdklasse, werd met
slechts 1 doelpunt verschil
gewonnen. De andere drie
wedstrijden brachten uitslagen met veel meer verschil.
Om de Sportiviteitsprijs
kwam Oude Halt Vetera
nen op voorsprong maar
daarna kwamen de Klisjee
mannetjes los en wonnen
afgetekend met 7-3. Zoals
gezegd was de strijd in de
Hoofdklasse in balans. Toch
moesten de favorieten, Chin
Chin Elite, in de slotminuten
met 2-3 het hoofd buigen
voor Café de Lamstrael. Het
kampioenschap in de Eerste
Divisie werd met het grootste gemak gewonnen door
Bibi for Shoes, een team met
talenten die elkaar heel ge-

makkelijk konden vinden.
Als ze wat geconcentreerder hadden gespeeld, was
de eindstand nog veel hoger
uitgevallen dan de 10-3 die
nu op het scorebord stond.
De grote finale werd helemaal terecht gewonnen door het Hof van
Heemstede. Een zeer geroutineerde ploeg, met spelers
die op hoog niveau spelen,
die wel even tijd nodig had
om op stoom te komen
maar daarna keihard toesloeg. De jonge spelers van
Jong Airforce, met als keeper
Jessie Molenaar die keeper
van het toernooi werd, stonden erbij en keken ernaar
hoe de gasten een grote
voorsprong namen. Toen zij
wat gas terugnamen werd
het uiteindelijk nog 5-11.

Bar weer tijdens
Italia a Zandvoort
Een van de grootste evenementen die op Circuit Park Zandvoort worden georganiseerd is Italia a Zandvoort. Afgelo-

pen zondag was het populaire Italiaanse race- en lifestyle
evenement aan de weergoden overgeleverd.

Echt Italiaans: de Fiat 500

Waar men bij redelijk tot mooi
weer spreekwoordelijk over de
hoofden kan lopen, waren er
zelfs nu volop parkeerplaatsen op de paddocks, een ongekend fenomeen. Alles had
uiteraard te maken met de
barre weersomstandigheden
die de bezoekers geselden.
Bakken hemelwater en straffe
wind moesten de liefhebbers
van alles wat met Italië te maken heeft trotseren. Door het
weer waren er ook veel minder
standhouders die een bezoek
aan het Zandvoortse circuit
brachten, vooral de kramen
met Italiaanse etenswaren
lieten het voor wat het was.
Italië-liefhebbers die toch
gekomen waren, hebben

genoten van de, evengoed
in grote getale aanwezige,
fraaie auto’s en motoren
waar de Azzuri zo bekend om
staan. Werkelijk zeeën vol met
Ferrari’s, niet bepaald de goedkoopste auto’s, stonden broederlijk naast Lamborghini’s,
Alfa Romeo’s, Lancia’s en
Masserati’s. Vespa’s en
Ducatti’s waren in de categorie tweewielers eveneens te
bewonderen. Alles vanaf de
‘prehistorie’ van de Italiaanse
auto- en motorenmarkt tot
heden was vertegenwoordigd.
Ook de kleinste: een volledig
in race-uitvoering gebrachte
schoonheid van een Fiat 500.
Misschien wel de mooiste
auto die zondag te bewonderen was.

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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Brandweer Zandvoort
Café Fier
Café Oomstee
Café Sam-Sam
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Keijser & Drieman NVM
Makelaars BV
Kroon Mode
La Bonbonnière
Medina Woninginrichters
P. van Kleeff
Partyverhuur Haarlem
Pluspunt
Sea Optiek
SKiP St. Kdv. PippeloentjePluk
The Seashell Hotel Restaurant
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk &
Swart Notarissen
Van Vessem & Le Patichou
V.o.f. Cocarde
Zandvoorts Museum
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Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving
Op 13, 14, en 15 juli zullen op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘RTL GP Masters of Formula 3’ 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 zogenoemde 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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Uitgesproken!

Interview
Annette Boogerd
houdt van ondernemen!

Voldoening

Annette is 45 jaar jong en komt oorspronkelijk uit

Sinds 4 jaar werk ik als opvoedouder bij de Bascule (een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Waarom ik
dat werk ben begonnen? Waarschijnlijk toch omdat ik er slecht
tegen kan dat kinderen (mensen sowieso) die anders zijn of anders denken, al snel gelabeld worden op een negatieve manier.
Dat vind ik jammer.

Gelderland, maar ze woont alweer 20 jaar in Zandvoort.
En ze heeft hier uiteenlopende bedrijven gehad. Ze is
begonnen met het pachten van de kantine van de
Tennisclub Zandvoort. Toen ze hiermee stopte, besloot

ze een strandpaviljoen over te nemen. Ze heeft toen vijf

Iedereen heeft iets unieks in zich. Ik geef deze kinderen met
een zogenoemd rugzakje dan ook graag een kans. Als je door de
verwijten, de grote mond en het gedrag heen kunt kijken, dan
komen er kinderen tevoorschijn die gewoonweg hunkeren naar
geborgenheid en lekker kind willen zijn. Het is juist fascinerend
om te zien hoe slim en grappig deze kinderen eigenlijk zijn met
hun uitzonderlijke verwonderlijkheid.

jaar een paviljoen gerund en nu heeft zij alweer 4 jaar

de welbekende kringloopwinkel ‘Het Pakhuis’ in Nieuw
Noord. Het gevolg van een uit de hand gelopen hobby.

Annette wilde altijd al meubels opknappen en kocht
regelmatig tweedehands meubels, om ze dan weer door
te verkopen. Maar haar ambitie was groter dan haar tijd,
dus verzamelde ze langzamerhand een hoop meubels bij
elkaar. En opeens kreeg ze het idee om een kringloopwinkel
te beginnen in Zandvoort. Er was er tenslotte nog geen
een. “Niet nadenken, maar gewoon doen”, is het motto van
Annette. Zo gezegd zo gedaan!
Elke week worden er spullen gebracht of ze haalt ze op, en
deze worden met het zelfde tempo weer verkocht voor een
prikkie. Keukenservies, speelgoed, kleding, interieurinrich
ting en elektrische apparaten, er is voor iedereen wat wils!
Tegenwoordig hebben mensen het ook niet zo breed meer,
dus de kringloopwinkel biedt mooie koopjes voor mensen
met een kleine portemonnee. Maar voor sommige mensen
is het ook een sport. Zij lopen regelmatig naar binnen voor
een speciale aankoop, voor weinig natuurlijk! En bovendien
is het een trend: Vintage is hot! En mensen deinzen niet
meer terug voor tweedehands waar. Even in de was zetten
en het is weer als nieuw.

Annette Boogerd

Naast een kringloopwinkel fungeert ‘Het Pakhuis’ vooral als
sociaal platform. Er werken meerdere vrijwilligers en ieder
een kan binnen komen lopen voor een kop koffie, thee en
een gezellig praatje. “Ik vind dit daarom zó leuk om te doen”,
zegt ze. “Een oudere dame zei eens: ‘Het leven is zoveel
leuker geworden sinds de kringloopwinkel er is’.” En dat
is een feit. Eveneens steunt Annette het dierenasiel in
Zandvoort door een percentage van de omzet te doneren.
Zelf heeft ze een geit, kat, hertje en een pony. Als dierenlief
hebber een logische keuze. En het asiel is er ook blij mee!
‘Het Pakhuis’, een kringloopwinkel maar dan net iets meer.
En voorlopig lijkt er nog geen eind aan te komen aan deze
‘uit de hand gelopen hobby’, want het Pakhuis is nu al on
misbaar in Zandvoort. Het is van donderdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend, Noorderduinweg
48 (Corodex-gebouw) in Zandvoort Noord.

Kijk nou eens!

Maar wat gaat de tijd snel. We hebben onlangs afscheid moeten
nemen van onze lieve kleine meid. Zij was ons 5e pleegkindje.
Hoe geraakt ik was toen ik naast haar op de bank zat, en zij zacht
haar handje in mijn hand schoof zonder op te kijken, toen Manny
uit Ice Age het een beetje te moeilijk kreeg bij het afscheid nemen van zijn familie. Traantjes alom en woorden als: mag ik
vandaag de hele dag huilen totdat al mijn verdrietjes weg zijn?
En ik wil niet even weg bij jou, ik wil voor altijd hier blijven. Het
was een verdrietig afscheid, vol kusjes, knuffels en meer tranen.
We hebben het geen van drietjes droog kunnen houden. Maar
ook met een glimlach, omdat ik super trots op haar ben hoe zij
met haar emoties is omgegaan. Zo gedoseerd, zo passend bij de
situatie. Heel wat anders dan toen ze een jaar geleden bij ons
kwam met aanzienlijke emotieproblematiek.
Niemand krijgt garanties in het leven, ook zij niet. Maar we hebben geprobeerd zorg en zelfredzaamheid te balansen en met
een berg liefde, standvastigheid en geduldigheid tot haar koppie
weten door te dringen. En als dan ineens
een fladderend mensenvlindertje met gespreide armpjes voor je staat met de woorden ‘ik hou blinkend veel van jou’, dan weet
je: ik heb iets goeds gedaan. Dan smelt je.
Dan ben je ook gewoon even mens.

door Maxim Roos

'Als het leven

Is het niet geweldig om een keer iets
anders te zien dan herten en meeuwen?

gemakkelijk was,
zouden we niet

door Maxim Roos

Tegeltje

huilend geboren worden.'
(Citaat van Christiano Ronaldo)
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 27 - 2011
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 26 en
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten
zijn in week 27 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Kandidaatstelling

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal
De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende bekend:
1. Op dinsdag 31 juli 2012 zal de kandidaatstelling voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij het Bureau Verkiezingen, Zijlvest 39
te Haarlem van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten
(model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met
hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van
de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model
H 3-1)
- samenvoegingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst
(model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot
en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de
kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van
€ 11.250,00 (elfduizendtweehonderdvijftig euro) worden
betaald door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te
Den Haag, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal één of
meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Zandvoort:

- Julianaweg 29, het kappen van 10 bomen op voor- en zijerf,
ingekomen 26 juni 2012, 2012-VV-078.

Bentveld:

- Teunisbloemlaan 3, gedeeltelijk vervangen balkonhek, ingekomen 26 juni 2012, 2012-VV-080

Bezwaar

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 inzagelegging van het concept - besluit
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:

- Strandafgang Barnaart 29 a&b, plaatsen van een verenigingsgebouw, verzonden 26 juni 2012, 2012-VV-045.
- Locatie zuid -westelijk deel van het Koningshof in de
A’damse Waterleidingduinen, herstel van duingraslanden,
verzonden 26 juni 2012, 2012-VV-067.
- Kerkplein 8, het plaatsen van terrasschotten, verzonden 27
juni 2012, 2012-VV-061.
- Hogeweg 74, uitvoeren reparatiewerkzaamheden aan de
gevel, verzonden 27 juni 2012, 2012-VV-071.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de kandidaatstelling worden verstrekt door Bureau
Verkiezingen, Zijlvest 39 te Haarlem.

Bentveld

Begrotingswijzigingen

Bezwaarschriften

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die
op 20 juni 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling zijn
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden bij de balie van het gemeentehuis en op de
website via raadsnet.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert woensdag 11 juli om 13.30
uur in vergaderruimte 1.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)

- Ebbingeweg 3, bouw van een woning, verzonden 27 juni
2012, 2012-VV-062.
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.

Verkeersbesluiten

- Zaterdag 14 juli 2012 18:00 uur tot zondag 15 juli 2012 01:00
uur wordt het Muziekfestival georganiseerd. Het is nodig
om voor dit evenement de volgende straten af te sluiten
voor verkeer: Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Haltestraat.
Hiervoor is 10 mei 2012 een verkeersbesluit genomen met
kenmerk Z2012-001557 OB/CT/2012/05/001047. Het eerder
genomen verkeersbesluit kan opgevraagd worden bij het
gemeentehuis.
- Zondag 15 juli 2012 wordt de ADAC Masters georganiseerd.
Dit brengt de nodige verkeersdrukte met zich mee. Als het
dan mooi en warm weer wordt zal bij hoge verkeersdruk
het Verkeerscirculatieplan in werking worden gezet. Houdt
u dan rekening met omrijden en filevorming in en om het
dorp.
- Om de Muziekfestivals op zaterdag 16:00 uur tot zondag
01:00 uur op de volgende dagen: zaterdag 4 augustus
2012 tot zondag 5 augustus 2012 en zaterdag 25 augustus
2012 tot zondag 26 augustus 2012 een parcours aan te
bieden is het gewenst om de Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Haltestraat te sluiten voor verkeer. De burgemeester
heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2012-001557
2012/04/000394 verleend.
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 voor de duur van het evenement:
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 het Dorpsplein nabij Gasthuisplein;
- op de Pakveldstraat ten zuiden van de Swaluëstraat;
- op de Haltestraat nabij het Raadhuisplein;
- op de Haltestraat nabij de Zeestraat;
- op de Diaconiehuisstraat nabij de Nieuwstraat;
- op de Koningstraat nabij de Oosterstraat;
- op de Kanaalweg nabij de Oosterstraat;
zoals weergegeven op de bij het verkeersbesluit gevoegde
bebordingstekening;
2. Op maandag 30 juli 2012 en maandag 20 augustus 2012 de
borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 met onderbord “zaterdag 4-8-2012
vanaf 16:00 uur” en “zaterdag 25-8-2012 vanaf 16:00 uur” te
plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied van Muziekfestivals. Het verkeersbesluit met kenmerk
Z2012-001557 OB/CT/2012/05/002282 ligt ter inzage op het
gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies in
de ontvangsthal.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 27

Bezwaar

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.

Centraal telefoonnummer

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.

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.

Vragen over een bouwplan?

Openingstijden Centrale Balie

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 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.

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.

Openingstijden begraafplaats

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de

straatvoetbal

Scherp honkbalteam ZSC haalt
fors uit tegen Onze Gezellen
De honkballers van ZSC hebben afgelopen zaterdag een
forse winst geboekt op Onze Gezellen (OG). Na vijf innings

stond er een mooie 9-17 eindstand op het scoreformulier.
Een goed begin is het halve werk, moeten de Zandvoortse
honkballers gedacht hebben. Waar zij de laatste weken
pas (te) laat ‘wakker’ werden, waren ze nu vanaf het begin
goed bij de les.

De tweede inning werd
een Zandvoortse feestje.
Maar liefst 7 Zandvoorters

Collegelid spreken?

Melding of klacht?

honkbal

Direct in de eerste inning
konden Danny van Soest
en Brett Disseldorp al sco
ren op een 2-honkslag van
catcher Djim Douma. OG
daarentegen werd direct
door 2 vangballen en een
mooie actie van 3e honk
man Ben de Jong, die later
met een blessure uit moest
vallen, naar 1e honkman
Youri Buijen, weer de dugout opzoeken.

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.

konden hun voet op de
thuisplaat krijgen. De der
de inning werd een exacte
kopie van de eerste. Ook
nu weer konden Van Soest
en Disseldorp op een klap
van Douma de Zandvoortse
score met 2 punten verho
gen. Disseldorp had za
terdag sowieso en uitste
kende dag. Een 3-honkslag
van hem bracht Buijen en
Peter Douma, ingevallen
voor De Jong, over de plaat.
Met nog drie punten in de
laatste inning kwam het
Zandvoortse totaal op 17

runs. Door een aantal veld
fouten en goed slagwerk
wist OG toch nog 9 pun
ten te scoren. “Uitstekend
gehonkbald, dit moet de
maatstaf zijn voor de rest
van het seizoen. Ik ben trots
dat dit enigszins gehaven
de team (6 spelers waren
afwezig, red.), zo een uitste
kende wedstrijd op de mat
heeft gelegd. Vooral aan
slag waren we erg sterk”,
was het commentaar na af
loop van Danny van Soest.
Zondag 8 juli speelt ZSC om
13.30 uur thuis tegen Flags
uit Lisse.
Werpcijfers Guus Berkhout:
7x3 slag, 7x4 wijd en hij
kreeg 10 honkslagen te
gen. Slagcijfers: Danny van
Soest en Brett Disseldorp
beiden 4 uit 5 (.800); Youri
Buijen en Djim Douma ie
der 3 uit 4 (.750).

Straatvoetbaltoernooi was weer fantastisch
Voor de 8e keer werd afgelopen zaterdag het Oude Halt

straatvoetbaltoernooi georganiseerd op het voetbalpleintje aan de Vondellaan. Ook dit jaar had de organisatie een
goed doel: de stichting Knokken voor Kay.
Het toernooitje is ten
dele een eerbetoon aan
de sociale snackbarhou
der Marcel Schoorl die een
belangrijke rol vervuld in
de buurt als ‘toezichthou
der’. Straatvoetbalregel is
2x scoren en dan wisselen.

Om 10.30 uur ging de eer
ste categorie van start (ge
boortejaar 2005) en in de
middag betraden de oud
ste kinderen (geboortejaar
2002) de voetbalarena. Na
de prijsuitreiking per catego
rie gingen alle kinderen aan

tafel en werden verwend
met een frietje en een fri
kadel bij snackbar de Oude
Halt. Heel veel vrijwilligers,
Zandvoortse ondernemers
en omwonenden hebben
het mogelijk gemaakt dat
ook deze editie van het
straatvoetbaltoernooi er
weer kwam. Aan het eind
van de dag werd bekend
gemaakt dat er € 828 opge
haald is voor de stichting van
Kay. Een prachtig bedrag!

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
Asian Chefs
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
Lavogue
Onel Window Dressings

P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Rabobank Haarlem en Omstreken
Reco Autoschade
Renew Clinic
Slender You
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/Salsa festival
Zandvoorts Museum
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Zandvoortse

8e jaargang • week 28

12 juli 2012

Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

7

Afsluiting op
zondag alweer
van de baan

Actueel
Zandvoort
maakt zich op
voor kermis

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur
Concentratie
bij uitvoering
muziekschool

Nieuwbouwplannen Sophiaweg krijgen gezicht
Woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort hebben vorige week een informa-

tiebijeenkomst georganiseerd over de toekomstige bebouwing op de plek waar nu
het flatgebouw staat aan de Sophiaweg. Gepresenteerd werden tekeningen van Just
Architects, waarop inzichtelijk werd hoe het nieuwe plan er ongeveer uit gaat zien.

Impressie van de nieuwbouw die wordt gerealiseerd langs de Sophiaweg

Naast een flatgebouw met
30 sociale huurapparte
menten komen er ook twin
tig eengezinswoningen en
twee ‘twee-onder-één kap’
woningen. Het geheel om
vat een binnenhof, een park
en een duinlandschap langs
de spoorbaan alsmede vol
doende parkeerplaatsen. Een

groot deel van het huidige
groen, inclusief de prachtige
bomen, zal in het nieuwe
plan worden opgenomen.
Het flatgebouw, met de kop
se kant naar de Sophiaweg,
wordt net als het huidige
flatgebouw vijf woonlagen
hoog, met aan de achter

De Mannetjes

Zonnedans
flashmob

Bij aankoop van een
ZONNEBRIL naar
keuze, standaard
enkelvoudige
ZONNEGLAZEN GRATIS!!!
Sea optiek,
zichtbaar beter!

‘Zaterdagavond.
Salsafestival.
Iedereen moet komen!’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

kant een galerij en aan de
voorkant balkons. De een
gezinswoningen bestaan
uit drie verdiepingen met
grote balkons en een dakka
pel op de bovenste etages.
De twee-onder-een-kap wo
ningen bevinden zich aan de
Kostverlorenstraat en slui
ten, volgens het voorlopige
ontwerp, qua stijl aan op de
bestaande bouw aldaar. De
verwachting is dat in mei
2013, afhankelijk van het
verloop van alle procedures,

Zondag 15 juli 2012

Van Dingstee Kwartet
speelt

J. Brahms - F. Schubert
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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Sport

Zandvoorts
talent succesvol
op nat TT-circuit

Salsafestival

met de sloop van de huidige
flat wordt begonnen en dat
in oktober 2014 de eerste
nieuwbouw gereed zal zijn.

Als eerste uit een reeks van vier zomerfestivals, wordt

De reacties van de aanwezi
gen bij de presentatie waren
over het algemeen positief.
“Het ziet er leuk uit, ruim van
opzet en de parkeerplaat
sen zijn mooi weggewerkt”,
aldus het commentaar van
een bewoner. Toch klonken
er ook enkele bezorgde ge
luiden van omwonenden
over aantasting van privacy,
vermindering van (zon)licht
en verkeersveiligheid bij de
uitrit naar de Sophiaweg.

neel Cubaans tot het opzwepende Salsa Dura.

Op dit moment wonen er nog
elf gezinnen die van De Key
huren. Zij gaan de komende
weken in gesprek met De Key
over andere woonruimte. Dat
kan zijn een wisselwoning
voor diegenen die naar de
nieuwe Sophia-flat terug wil
len keren of een ander appar
tement of eengezinswoning,
afhankelijk van de prioritei
tenlijst. Alle elf krijgen een fi
nanciële vergoeding van zo’n
€ 5.000. De huurprijs van de
nieuwe sociale huurwonin
gen zal € 664,66 bedragen,
op basis van het prijspeil
van 2012. De prijsindicatie
van de koopwoningen ligt
rond de € 295.000 en van de
twee-onder-één kap rond de
€ 550.000. Bewoners van de
Sophia-flat die er via de Villex
tijdelijk als anti-kraak in zit
ten, moeten zodra de sloop
nadert ergens anders naar
toe; ze hebben geen recht op
vervangende woonruimte en
verhuisvergoeding.

aanstaande zaterdag afgetrapt met het Salsafestival. Op
vier buitenpodia in het centrum vinden vanaf 19.00 uur

optredens plaats van diverse salsabands, van traditio-

Om de Caribische
sfeer er in te bren
gen zal een Bra
zili aans e sam
bab and samen
met een aantal
schaars gekle
de danseressen
Laticia y su
Rumbadam
a
vanaf 19.00 uur
door het hele centrum
lopen. Op de podia spelen het festival niets aan het
bands die hun sporen in de toeval overgelaten om dit
Latinwereld ruimschoots salsaspektakel compleet en
hebben verdiend. Op het aantrekkelijk te maken voor
Dorpsplein: Septeto Trio Los haar bezoekers. Dat blijkt on
Dos; op het Kerkplein: Son der andere uit de pauzes van
Candela; midden Haltestraat: de diverse bands, die worden
Gerardo Rosales y la Crisis en opgevuld door DJ Andres 'el
einde Haltestraat: Leticia y su Jefe', DJ Los Hermanos, DJ
Rumbadama.
Maik en de DJ's Miki y Lety.
Er kan dus worden gedanst
De organisatie, bestaande uit 'tot je er bij neer valt’. Nu
een groep horecaonderne de weergoden nog even lief
mers, heeft in aanloop naar aankijken.

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Te huur aangeboden:
Atelierruimte in de voormalige
Mariaschool. Lees verder op pagina 21
Gemeente Zandvoort

1

in memoriam
14-7-2008

waterstanden
14-7-2012

Lieve Jaap, papa en opa,
Wanneer wij jou het meeste missen
Als men dat vragen zou
Zeggen wij wanneer wij wakker worden
Maar ook 's middags missen wij jou
En 's avonds als wij slapen gaan
Veel meer dan wij verwachten
Missen wij jou tot het ochtend wordt
Wij missen jou dag en nacht
Maar…
Niemand ziet de tranen
Niemand ziet de pijn
Altijd van jou houden
Maar nooit meer bij jou zijn.

023 - 571 57 07

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 houden van je,
Died, Monique, Rob en Sven

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

15 augustus 1932

12 juli 1993

Wim van de Zeijs
Tijd heelt alle wonden, dit heelt nooit!
We missen je!

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

Spotlights
Diana (Daantje)
werkt
zaterdag 14 juli
30 jaar bij
parfumerie Moerenburg

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Trio van gerookte zalm,

Hollandse garnalen en gerookte heilbot
of

Trio van serranoham, carpaccio en gerookte kip
❖

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,2

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Kabeljauwfilet met salsa
of

Entrecote met verse kruidenboter
❖
Sinaasappelbavarois
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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politieberichten
Verdachten brandstichting aangehouden

De politie heeft drie jongens aangehouden die verdacht
worden van brandstichting bij een strandtent aan een
strandafgang van de boulevard De Favauge. Het drietal,
Amsterdammers van 15, 17 en 18 jaar, heeft vorige week
woensdag rond middernacht onder andere strandstoelen,
schermen en banken in brand gestoken. De brandweer
was er tijdig bij en kon de brand snel blussen. De verdach
ten zaten in de trein hardop te praten over de brandstich
ting, waarna de politie hen donderdag rond 01.30 uur aan
het Stationsplein in Haarlem kon aanhouden. De schade
is ondanks het snelle ingrijpen van de brandweer toch
aanzienlijk.

Dronken op scooter

Een 16-jarige jongen uit Amsterdam is zondagochtend om
03.00 uur door de politie aangehouden op zijn scooter
vanwege rijden onder invloed. De jongen had zoveel ge
dronken (alcoholpromillage 1,27) dat direct zijn rijbewijs is
ingenomen. Tegen de jongen is proces-verbaal opgemaakt
en na verhoor is hij door zijn moeder opgehaald.
Rijden onder invloed is een misdrijf. Meer dan 0,5 promille
is strafbaar. Bij 1,3 promille wordt het rijbewijs ingenomen.
Voor beginnend bestuurders (korter dan vijf jaar een rijbe
wijs) liggen die grenzen veel lager. Voor hen is 0,2 promille
het toegestane maximum en al vanaf 0,8 promille wordt
het pas verkregen rijbewijs ingenomen.

Fietsers botsen frontaal

Zaterdagmiddag werden de hulptroepen gealarmeerd met
de melding van een verkeersongeluk op het fietspad tus
sen Noordwijk en Zandvoort. Ter plaatse constateerde de
politie dat twee fietsers frontaal gebotst waren. Een van de
fietsers was lichtgewond maar kon na behandeling door
het ambulancepersoneel de weg vervolgen.

juli ✿ juli
✿
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14 Salsa festival - Gratis live muziekfestival
op diverse podia in centrum

14 Musical Hotel Mesjogge - Kinderkoor

'Kinderen van de kust', Protestantse kerk, 16.00 uur

Haltestraat op zondag weer open
De Haltestraat is vanaf afgelopen zondag weer op alle

dagen van de week open voor al het verkeer. De gemeenteraad had een aantal weken geleden een gebaar naar

vooral de horeca in de straat gemaakt door de straat op
zondag gesloten te houden voor al het verkeer, behalve

voetgangers. De terrassen mochten dan tot aan de stoeprand uitgebreid worden.

14 Kunstfestijn - Mango’s, 14.00-17.00 uur
13-15 Masters of Formula 3
Circuit Park Zandvoort

15 Classic Concerts - Van Dingstee Kwartet.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

18 Muziekpaviljoen - SPOOR 5, 19.00-21.00 uur
20-29 Kermis - Badhuisplein
22 Place du Têrtre - Poststraat/Kerkplein,
10.00-17.00 uur

22 Zandvoort Alive - Bruxelles en Mango’s,
16.00-00.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 12/7 - 18/7

Ice Age 4 - 3D (NL)
Za-Zo-Wo om 13.30 uur en 15.30 uur

Ice Age 4 - 3D (ORIGINELE VERSIE)
Dagelijks om 19.00 uur

Ondernemers hebben zich uitgesproken tegen de zondagafsluiting

Het besluit zette echter
kwaad bloed bij voornamelijk
de overige winkeliers en on
dernemers die op de zonda
gen hun omzet zagen dalen.
Maar ook een aantal van de
horecaondernemers was niet
bepaald in zijn sas met de
maatregel. Tijd dus voor cen
trummanager Gert van Kuijk
om een, bindende, enquête te
organiseren. Afgelopen vrijdag

maakte hij in café Neuf de uit
slag bekend.
Op 2 ondernemers na, van de
65, had Van Kuijk de ingevulde
formulieren teruggekregen.
Gevraagd werd of men het
eens of oneens was met de
afsluiting, of er mogelijk al
ternatieven waren en of men
eventueel andere opmerkin
gen had. In totaal waren 40

Training Brede School Bibliotheek
In het nieuwe schoolseizoen kunnen de leerlingen van de
Nicolaasschool en de Duinroos hun boeken lenen met be-

Jackie

geleiding van klasgenootjes in de nieuw ingerichte Brede

Dagelijks om 21.30 uur

Verwacht:
26/7 PREMIERE! Step Up 4 Miami Heat 3D
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

School Bibliotheek (BSB). De leerlingen van de Golf hebben
al een toepasselijke naam voor hun BSB verzonnen: ‘Boekenparadijs’.

De Haven van Zandvoort
beste van Noord Holland
Het Zandvoortse jaarrondpaviljoen De Haven van Zand-

voort heeft de titel 'Beste strandtent van Noord-Holland'

in de wacht gesleept. Donderdag 5 juli werd dat bekendgemaakt tijdens de uitslag van de verkiezing ‘Beste Strandpaviljoen 2012’.

De verkiezingen worden
gezamenlijk georganiseerd
door het Nederlands Bureau
voor Toerisme & Congressen
(NBTC), Stichting Nederland
Schoon, Koninklijke Horeca
N e d e r l a n d e n S t ra n d
Nederland. Behalve het ‘Beste
Paviljoen van Nederland’

werd ook een prijs uitge
reikt aan het ‘Schoonste
Paviljoen van Nederland’,
het ‘Populairste Paviljoen
voor Duitse gasten’ en het
‘Beste Paviljoen per provin
cie’. Die laatste titel ging dus
in Noord Holland naar De
Haven van Zandvoort.

stemmen tegen afsluiting
ingeleverd, waren er 13 voor
afsluiting en hadden 10 on
dernemers geen mening. Op
basis van deze uitslag heeft
Van Kuijk wethouder Andor
Sandbergen geadviseerd om
per direct de afsluiting op
zondag te stoppen. “Een ge
miste kans voor de toeristen
en ondernemers in Zandvoort.
We hebben nog niet een keer
een mooie zondag gehad. Hoe
weet je dan dat afsluiting op
zondag een negatief effect
heeft?”, was de vraag van
een horecaondernemer in de
straat. Maar op de spaarzaam
bezochte bijeenkomst, er wa
ren slechts 12 ondernemers
aanwezig, was vooral positief
commentaar te horen. Van
Kuijk benadrukte nog dat hij
aan niemand een advies om
te stemmen had gegeven. De
Haltestraat is sinds afgelo
pen zondag weer 7 dagen per
week open voor al het verkeer.
Alleen tijdens muziekfesti
vals, zoals zaterdagavond het
Salsafestival, zal de straat af
gesloten worden.

Leerlingen Nicolaasschool krijgen uitleg bij het scannen van een boek

tekst en foto Nel Kerkman

Boeken lezen is een goede
aanvulling op de taalkennis
en daarom is het zo belang
rijk dat de jeugd al op jonge
leeftijd kennis maakt met de
bibliotheek. Je kunt natuurlijk

klassikaal naar de centrale
bibliotheek Duinrand lopen
maar het betekent voor de
leerlingen en het onderwij
zend personeel van de Golf
dat er 20 minuten heen en
terug voor staan, wat weer
ten kosten gaat van een ander

leervak. Vandaar is er toch ge
kozen om ook in het gebouw
De Golf een schoolbibliotheek
te creëren.

Best moeilijk

Inmiddels kregen alle leerlin
gen van groep 6 en 7 van de
Brede School en van de Golf
een speciale training waarbij
zij leerden wat er allemaal
komt kijken als je in de biblio
theek werkt. Hoe functioneert
de scanner en wat moet je
doen om een boek te regi
streren? Hoe zoek je een boek
en auteur op in de computer,
toets je zijn voor- of achter
naam in? Allemaal handige
tips om de kinderen die zich
hebben aangemeld als boe
kenhulp wegwijs te maken in
de schoolbibliotheek. Na de
schoolvakantie zal er een of
ficiële opening zijn van de BSB
in Nieuw Noord en mogelijk
nog een opfrislesje om als vol
leerde boekenmedewerker te
gaan functioneren.

column

Opgelost
Van de week kreeg ik een vrien
delijke man bij de gemeente
aan de lijn, de man die verant
woordelijk is voor het ‘Walk Of
Fame’-project.
Ik: “Mijnheer, ik ben mijn va
der Hans Boskamp kwijt. Hij
lag op de scheidslijn tussen
broodboetiek Van Vessem en
de Hema. Maar sinds zijn dood
vorig jaar is hij niet meer te
ruggekeerd. Is daar een reden
voor? Een tijdje geleden heb
ik in een interview met de
Zandvoortse Courant gezegd
dat mijn moeder en grootva
der als echte inwoners van
Zandvoort meer recht op die
plek hadden. En nu hoop ik
niet dat die woorden ertoe
hebben geleid, dat mijn vader
geen steen meer krijgt.”
Man: “Hij komt absoluut te
rug! Daar hoeft u zich geen
enkele zorgen over te maken.
Het is allemaal heel vervelend
gegaan en onze excuses nog
daarvoor. Toen uw vader over
leed waren wij uiteraard van
plan om de tegel te vervangen,
maar toen bleek dat de tegels
onleesbaar werden, hebben
we besloten om maar meteen
alle namen te laten vervangen
door de leverancier. Op 1 juli
jongstleden was de deadline
voor de nieuwe proeftegel van
Maus Gatsonides, die voor XL
ligt. Heeft u die gezien?”
Ik: “Nee, niet gezien. Waar
schijnlijk overheen gekeken.”
Man: “In ieder geval heeft die
tegel het goed gehouden. En
dat betekent dat hoogstwaar
schijnlijk deze zomer nog de
nieuwe tegels liggen, inclusief
die van uw vader.”
Ik: “Oh, maar er is geen enkele
haast wat mij betreft! Ik vond
het alleen zo merkwaardig
en ook een beetje macaber.
Toen mijn vader overleed, zag
ik hem langzaam verdwijnen
voor Van Vessem totdat hij in
het niets oploste. Maar nog
maals: ik geloof niet dat mijn
broers en ik het bezwaarlijk
vinden als mijn vader
nog een seizoen over
slaat.”
Man: “Dank u wel voor
u begrip. En nogmaals:
onze excuses.”

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
30 juni - 6 juli 2012

Ouder & Peuter Yoga

Geboren:

Chloë Cecilia Christiana, dochter van: van den Nouwland,
Frederik Jacobus Jozef en: Dorrestijn, Rinske Pauline Truuske.
Vajèn Mila Rae, dochter van: Beaumont, Froino Toshiro en:
Postma, Charlaine-Charlotte.

Hatha Yoga

Ondertrouwd:

Ontspanning voor lichaam en geest Nieuw op de woensdag extra les!
Woensdag 11:00 – 12:00
12 september t/m 19 december

van Haarlem, André Christiaan en: Bakkenhoven, Chantal.

Gehuwd:

Boonacker geb. van Put, Louise, oud 84 jaar.
Beuks geb. Keesing, Eveline Arnolda Francisca, oud 91 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. W.G.J. van der Sluys uit Overveen
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 oktober t/m 12 december

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Bridge voor Gevorderden
Voor mensen met enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30
24 september t/m 10 december

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout,
alles mag. Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen.
Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur
27 september t/m 18 oktober

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met
de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Nieuw:
Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen )in de ochtend!
Woensdag10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december
twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x € 25,Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

JazzDance 55+Jong

Centrale redactie: Joop van Nes

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie

Visseringsweg 40, Diemen

Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Spaans Beginners

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Gratis
bandencheck

13 t/m 20 november

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Druk: Dijkman offset

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Workshop Tarot voor beginners

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Vaste planten
Eenjarige zomerbloeiers
Hangpotten
Kruiden
Op onze poet gratis parkeren!

Aquarelleren / Open Atelier

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Tuincentrum

Woensdag 20:00 – 21:30

Laat uw vakantie niet stranden,
controleer uw banden!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…
19 september – 12 december

PowerPoint
de mooiste presentaties leren maken
Dinsdag 19:30 - 21:30
30 oktober t/m 27 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330

 023-5719013
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Met oog en oor
de badplaats door

Olympiërs in Zandvoort aan de start
Komende zondag, 15 juli, vindt in Zandvoort de aftrap plaats van de Samsung Hope Re-

lay. Onder leiding van Humberto Tan strijden voormalig Olympisch Kampioenen Maarten
van der Weijden (goud Peking 2008, 10 km open water zwemmen), Dennis van der Geest
(brons Athene 2004, judo) en Ellen van Langen (goud Barcelona 1992, 800 meter) voor het

goede doel op een speciaal aangelegde atletiekbaan op de boulevard. Hiermee hopen zij

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

Bieber fever

dat zoveel mogelijk Nederlanders hun voorbeeld volgen.

Wie deze strijd niet wil missen
of zelf 100 meter wil sprinten
voor het goede doel is van
harte welkom. Het spektakel
vindt plaats aanstaande zon
dag om 11.30 uur op boulevard
de Favauge in Zandvoort.

Hope Relay

Samsung is wereldwijde part
ner van de Olympische Spelen
in Londen die 27 juli beginnen.
Om het Olympische gevoel
in Nederland los te maken,
heeft de elektronicagigant
een estafette opgezet waar
aan iedereen kan meedoen:
de Samsung Hope Relay.
Deelname is heel simpel; ge
woon even de Hope Relay app
downloaden met je smartp
hone. De app houdt namelijk

bij hoeveel kilometers je wan
delt, rent of fietst. Voor elke
kilometer die per voet of per
fiets wordt afgelegd, maakt
Samsung een euro over naar
het goede doel KlasseContact!

Contact met de klas

KlasseContact is een initiatief
van KPN. Het zorgt ervoor dat
langdurig zieke kinderen via
een laptop, een camera en on
lineverbinding aanwezig kun
nen zijn in hun eigen klas. Het
maakt daarbij niet uit of zij
thuis zijn of in het ziekenhuis.
Zo kunnen deze kinderen weer
lessen volgen en in contact
blijven met hun klasgenoten.

Aftrap in Zandvoort

De boulevard de Favauge in

Zandvoort wordt op 15 juli
omgebouwd tot een ware
atletiekbaan voor de start
van de Samsung Hope Relay.
Voor toeschouwers is het
een spectaculair evenement,
want voormalig Olympisch
Kampioen Ellen van Langen
neemt het in een sprintwed
strijd op tegen Maarten van
der Weijden en Dennis van
der Geest. Daarmee bren
gen zij direct de eerste euro’s
bijeen voor KlasseContact.
Professioneel commentaar
mag uiteraard niet ontbre
ken bij een sportwedstrijd
en daarom zal Humberto
Tan als sportverslaggever
vanaf de zijlijn zijn visie op
de wedstrijd delen met de
toeschouwers.

ZANDVOORT SCHOON!? en onkruid
Eerst is het wekenlang gortdroog en snakt al het groen naar water
en dan is het weer wekenlang zo nat (mét een zonnetje tussen
Gemeente Zandvoort
door!) dat het onkruid uit het niets tevoorschijn springt en als een
woekerplaag op je netvlies verschijnt.
Om al het onkruid de baas te kunnen zijn is veel meer mankracht
nodig dan er is. Om die reden wordt al jarenlang met chemische middelen een explo
sieve groei tegengegaan. Dat heeft als gevolg dat je op veel plekken tegen muurtjes, in
boomgaten en plantsoenstroken, maar ook op weggedeeltes, behoorlijk wat vergeeld =
afstervend onkruid ziet staan. De gemeente probeert met maximale inzet het onkruid
te verwijderen. Dat vraagt tijd.
Inwoners kunnen op dit gebied prima een handje helpen: Het scheelt al een hoop als u
de schoffel en de bezem eens pakt en in de omgeving rondom het huis de boel weghaalt.
Onkruidzaden kunnen zich zo niet verspreiden en het geeft gelijk een frisse aanblik.
Zo houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

VVV Zandvoort startte af
gelopen donderdag 5 juli,
als eerste in de regio, met
de verkoop van concert
kaartjes van Justin Bieber.
De Amerikaanse tienerster
komt volgend jaar naar
Nederland voor een een
malig concert op 13 april
in het Gelredome stadion.
Sommige fans hadden zelfs
een tent opgeslagen voor
de deur van de VVV, om
maar zeker te zijn van een
kaartje. Binnen een mum
van tijd raakten overal in
het land de kaarten uitver
kocht, maar door slim in te
kopen heeft VVV Zandvoort
ook nu nog steeds kaarten
beschikbaar. Zelfs voor de
zo gewilde 'Golden ring'.
Donderdagavond deden
het jeugdjournaal en RTV
Noord-Holland verslag
van de 'Bieber fever' bij de
Zandvoortse VVV.

Afscheid juf Greet

Volgende week donder
dag 19 juli neemt juf Greet
Vastenhouw afscheid van
de Beatrixschool. Zij gaat
dan namelijk met pensioen.
Sinds 1970 is zij werkzaam
geweest in het basisonder
wijs. Juf Greet is een begrip
in Zandvoort Noord: hele
generaties Zandvoortse
kleuters hebben haar als
juf gehad. Juf Greet stond
erom bekend dat zij vaak
op zoek ging naar leerzame
zaken voor ‘haar’ kinderen.
Ze nam de mooiste spullen
mee naar de klas, maar vaak
nam ze de klas ook mee
naar buiten, de duinen in of
kijken hoe het werkt in het
verkeer. Daarnaast staat ze

ook bekend vanwege
haar accordeon, waar
mee ze de kinderen
begeleidt tijdens het
zingen. Iedereen die
afscheid wil nemen
van juf Greet is ko
mende donderdag 19
juli van 14.45 tot 15.45
uur van harte welkom op
haar afscheidsreceptie bij de
Beatrixschool. Eerder die dag
zullen de leerlingen feeste
lijk afscheid nemen van juf
Greet.

Bij de tijd

Iedere Zandvoorter kan weer
zonder een bril op te zetten,
precies weten hoe laat het is.
Een van de wensen van pas
tor Dick Duijves was onder
andere een verlichte wijzer
plaat op de Agathakerk. Bij
zijn afscheid is deze wens
vervuld en zijn de 4 wijzer
platen vernieuwd. De ach
tergrond is zwart en daarop
zijn de cijfers in messing op
gebracht. Zelfs in het donker
kan je via de LED-verlichting,
die in een ring is aange
bracht, de tijd goed aflezen.
De smoes dat je de tijd niet
wist gaat dus niet meer op,
ook in de avond is Zandvoort
bij de tijd.

Gezellige PR markt

Op het zomerfestival georga
niseerd door het Nationaal
Park stond zondag 7 juli ook
het Juttersmu-ZEE-um met
een kraam. Opvallend was,
ondanks af en toe een buitje,
de gezellige sfeer en de be
langstelling van het publiek.
De twee vrijwilligers van het
mu-ZEE-um Joke en Henk
gaven informatie over de

meegebrachte vondsten en
deelden folders uit, zo weet
de regio waar in Zandvoort
het Juttersmu-ZEE-um te
vinden is.

Kortebaandraverij

Ondanks de hoop dat het
vorig jaar slechts een een
malige uitzondering zou
zijn, zal net als in 2011 ook
dit jaar geen kortebaandra
verij worden georganiseerd.
De combinatie van gebrek
aan financiën en vrijwilli
gers is daar de oorzaak van.
Of de kortebaantraditie,
die inmiddels al 36 jaar op
de agenda heeft gestaan,
definitief kan worden ge
schrapt van de evenemen
tenlijst wil nog niemand uit
spreken, maar voorlopig zal
Zandvoort het zonder dit,
onder toeschouwers toch
wel populaire evenement
moeten stellen. Zandvoort
zal in elk geval niet meer
in aanmerking komen voor
de organisatie van de NK
Kortebaandraverij in 2014,
waar vorig jaar nog sprake
van was.

Kindermusical in
Protestantse kerk

Komende zaterdag presen
teert kinderkoor Kinderen
van de kust, onder leiding
van Maaike Cappel,
de musical ‘Hotel
Mesjogge’ in de
Protestantse kerk
aan het Kerkplein.
Het is een musi
cal over een heel
vreemd hotel waar
een dokter zijn
nieuwe middel tegen door
groeiende oren en neuzen
presenteert. Hilarische si
tuaties ontstaan waarin een
reporter van de Zandvoortse
krant een arts knock-out
slaat om achter het middel
te komen... erg leuk dus! De
musical begint om 16.00
uur en de toegang tot de
kerk is vrij.
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Woede om vernieling pas
aangelegde mountainbikebaan

De groep Zandvoortse ATB Mountainbikers, die trainen op
de baan rondom het circuit, hebben een officiële naam ge-

kregen: Zandvoortse Dune Bikers. De nieuwe club heeft direct een groot probleem, want hun zorgvuldig aangelegde
terrein is door vandalen verwoest.

Het parcours in de duinen is door vandalen gesloopt

Een van de leden van de fiets
groep is Victor Bol: “We zijn
een leuke groep bij elkaar, die
veel plezier beleeft aan een
prachtig aangelegde cross
fietsbaan in de duinen bij
Circuit Park Zandvoort. We
hebben laten zien dat we seri

eus zijn. Door goed onderhoud
te verrichten en na heel veel
uren lag de baan er geweldig
bij. Ook zijn er de afgelopen
weken borden neergezet om
fietsers van buitenaf duidelijk
te maken dat er nog andere
mededuinliefhebbers rond

lopen, met of zonder honden.
Op deze wijze hopen we te la
ten zien dat we het beste voor
hebben met wie dan ook.”
Echter een paar vandalen op
crossmotoren reden de afge
lopen weken het gehele duin
aan puin, waaronder ook de
aangelegde fietspaden. “De
schade aan het duin is een
regelrechte ramp en het zal
zeker een jaar duren voor
dat het misschien weer een
beetje hersteld is”, aldus Bol.
Circuit park Zandvoort heeft
inmiddels aangifte gedaan
bij de politie en de gemeente
Zandvoort gaat ook actie on
dernemen. Als de motorcros
sers gepakt worden, zal de
schade voor het herstel van
het duin en de ATB-baan bij
hun worden verhaald. “Wie
tips heeft wordt dringend
verzocht deze te melden”, zegt
Bol tot besluit.

Open brief Grandcafé Sjans
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Kermis komt weer op Badhuisplein
De kermis die dit jaar zijn tweede editie op het Badhuisplein zal gaan beleven, gaat vrijdag 20 juli aanstaande
weer van start. Aan het einde van de beide zaterdagen dat

de kermis in Zandvoort staat, zal er rond 23.00 uur vuurwerk worden afgestoken.

De kermis komt evenals vorig jaar op het Badhuisplein | Foto: Rob Bossink

De gemeente Zandvoort
heeft opnieuw vergunning
verleend om de kermis op
het Badhuisplein te orga
niseren. Vorig jaar is op die
locatie voor het eerst een
kermis georganiseerd. De
Duursma Groep (de organi

sator), de gemeente en de
omwonenden hebben na
afloop in een goede sfeer
geëvalueerd en er zullen ten
opzichte van de vorige edi
tie enkele zaken anders wor
den aangepakt. Vorige week
heeft de Duursma Groep

Sinds een jaar is het mogelijk om op alle betaalde parkeer-

ronde doen. Om daar voor eens en altijd mee af te rekenen, hebben zij onderstaande open

rage LDC en parkeerterrein de Zuid, achter de slagboom)

brief opgesteld.

Het is nooit onze bedoeling geweest om de publiciteit op te zoeken na de incidenten die
zich in de weken vlak na de opening van Grandcafé Sjans hebben voorgedaan, maar de
recente ontwikkelingen, krantenberichten en voortdurende geruchtenstroom dwingt ons
ertoe om in ieder geval twee verhalen hiervan te ontkrachten.

plaatsen in Zandvoort (met uitzondering van parkeergahet parkeergeld via de telefoon, sms of internet te betalen.
Met de nieuwe 3377 iPhone- en Androïd-App wordt het afrekenen nog gemakkelijker gemaakt.

Uit diverse krantenartikelen/verhalen lijkt het er op dat Bas Blaauboer niet meer aanwezig mag zijn in Grandcafé Sjans. Dit is onjuist. Hij staat niet meer op de vergunning
en geeft geen dagelijkse leiding meer, maar is nog steeds vennoot van Grandcafé Sjans.
Het gerucht dat er geschoten zou zijn in Sjans is eveneens één grote leugen. Ook dat wij
zelf deel hierin zouden hebben gehad, berust op onzin waar wij dan ook niet de logica
van kunnen inzien. Op verdere zaken willen wij niet in gaan maar het zou de betreffende personen sieren om het verhaal dat gebaseerd is op leugens en geruchten niet
spectaculairder te maken dan het is en de draad weer op te pakken, want er is nog meer
dan genoeg om over te roddelen in Zandvoort. Ook willen wij via deze brief alle mensen
bedanken die een getuigenverklaring hebben afgelegd naar aanleiding van dit incident
en ons gesteund en verdedigd hebben, ook al mocht dit niet baten.
Het enige doel dat wij hebben met Grandcafé Sjans is om er een leuke en gezellige zaak
van te maken met voor ieder wat wils en we hopen dat door dit schrijven deze kwestie
nu eens naar het rijk der fabelen wordt verwezen, zodat we allemaal weer verder kunnen
met de normale gang van zaken.
Met vriendelijke groet,
Bastiaan Blaauboer, Peter van Sluisdam en het team Sjans

De kermis staat van 20 tot
en met 29 juli op het Bad
huisplein en een gedeelte
van de boulevard De Favauge.
Dinsdag 24 juli en donderdag
26 juli zijn de traditionele
Euro-dagen (veel attracties
voor een euro) en woensdag
25 juli zal vanaf 19.30 uur
clown Desalles vrijkaartjes
uitdelen. Ten slotte komt
op zondag 29 juli, de laatste
dag van de kermis, Elmo uit
Sesamstraat een bezoek aan
de kermis brengen.

Parkeergeld betalen nu ook via App

Ondanks dat de zaak rondom de incidenten bij grand café Sjans al enkele weken geleden

is afgerond, hebben de eigenaren nog steeds last van allerlei ‘indianenverhalen’ die de

een schrijven aan de om
wonenden gestuurd met de
aankondiging van de kermis
en de nieuwe maatregelen.
Een van de afspraken is dat
het geluid centraal geregeld
gaat worden, waarbij men
duidelijk rekening houdt met
het uur van de dag en dus
met eventuele overlast door
een te hoog geluidsniveau in
de nachtelijke uren.

Betalen kan voortaan
ook via een App

Het principe van het tele
foonparkeren is eenvoudig:
wie gaat parkeren meldt zich
bij aankomst bij de provider
via telefoon, sms of internet
door middel van de code die
boven de parkeerautoma
ten staat aangegeven. Bij
vertrek moet op dezelfde
manier worden afgemeld.

De parkeertijd wordt auto
matisch geregistreerd en
het verschuldigde bedrag
wordt maandelijks van de
bankrekening afgeschreven.
Voordelen zijn dat er geen
muntgeld meer nodig is voor
de parkeerautomaat, dat par
keerders alleen betalen voor
de tijd die werkelijk gebruikt
wordt (met uitzondering van
de minimale aanschaftijd)
en dat vooraf niet ingeschat
hoeft te worden hoe lang er
geparkeerd gaat worden.

Nog gemakkelijker

En het kan nog makkelijker:
wie gebruik maakt van de
3377 iPhone- en Androïd-App
hoeft vanaf heden nog min
der handelingen te verrich
ten. Bij de installatie van de
App tikt u eenmalig het ken

teken van de auto in. De App
komt zelf met het nummer
van de dichtstbijzijnde par
keerzone, ongeacht in welke
stad u zich bevindt. Beide
Apps zijn gratis te down
loaden op www.3377.nl. Hier
staat ook verdere informa
tie over sms&park. De Apps
kunnen ook rechtstreeks via
iTunes en bij Google Play
worden gedownload.

Uitbreiding providers

Met ingang van 11 juli is het
aantal providers in Zandvoort
uitgebreid. Ook buitenlandse
gasten kunnen nu gebruik
maken van het telefoonpar
keren. De kosten verschillen
per provider. Er zijn provi
ders die een vast bedrag per
maand als abonnements
kosten vragen, er kunnen
sms-kosten verbonden zijn
aan het sturen van een aan
meld- en afmeld bericht bij
het parkeren ensommige
providers berekenen eenma
lige inschrijfkosten. Maar er
zijn ook providers die deze
dienst gratis verstrekken.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Actie vanaf

donderdag 12 juli
t/m zondag 15 juli

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING
WELLNESS MENU VOOR

Pompoenkorn € 1,25



4 roomboter croissants € 2,95
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023-573 64 61

direzione:
Alfredo Caramante

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:
15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE
IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Heerlijke slagroom omelet, een zacht cake beslag
kort gebakken daarna dubbel gevouwen dan gevuld
met een volle slagroom en met vruchten afgemaakt
van € 1,95 voor € 1,65

Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

www.vvvzandvoort.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort



€ 30,=

Politiek verslag
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Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 4 juli

Voorjaarsnota gesneden koek
voor coalitie partijen
De coalitiepartijen VVD, CDA, en PvdA hebben de Voorjaarnota, inclusief extra bezuinigingen, aangenomen. Zij
konden verder alleen rekenen op steun van SZ, alle andere
oppositiepartijen stemden tegen het collegevoorstel.

Volgens OPZ hanteert het college de ‘kaasschaafmethode’

Een aantal fracties gebruik
te de behandeling van de
Voorjaarsnota om aan te
geven waarop wel en niet
kan worden bezuinigd. De
VVD wil geen verhoging
van de OZB, noch een verho
ging van de parkeertarieven.
De Zandvoortse liberalen
hebben zich altijd achter
deze standpunten gesteld.
Gemeentelijke toeslagen op
uitkeringen vindt de partij
niet nodig. “Het wettelijk
minimum is tegelijk ook het
maximum”, zei fractievoor
zitter Ellen Verheij. Volgens
OPZ-voorman Carl Simons
is de burger de dupe van de
‘kaasschaafmethode’ die
het Zandvoortse college
hanteert. Daarbij doelde hij
op bezuinigen zonder visie
op sociale voorzieningen.
Fractievoorzitter van de PvdA,
Nico Stammis, had geen pro
blemen om de OZB te verho
gen. “Hiermee ontzien we de
sociaal zwakkeren”, was hij
van mening. Coalitiepartij
CDA kwam ook met een aan
tal voorstellen. De christende
mocraten vinden onder an
dere dat het Wim Gertenbach
College als nieuwe huisves
ting geplaatst kan worden
in de te renoveren Oranje
Nassauschool. “Dat scheelt
op termijn veel kosten. Ook
organisatoren van evenemen
ten moeten minder steunen
op gemeentelijke subsidies”,
aldus woordvoerder Gert Jan
Bluijs. GBZ-voorman Michel
Demmers, die na enige maan

den ziekte weer terug was in
de raad, pleitte ervoor om de
structuurvisie Parel aan Zee
als leidraad voor de toekomst
van Zandvoort te blijven han
teren. Verder wil GBZ fors
korten op kunst-, cultuur- en
welzijnssubsidies. Dat was ui
teraard niet bepaald de visie
van wethouder Gert Toonen.

Olympia's Tour

Fractievoorzitter Willem
Paap van het college onder
steunende Sociaal Zandvoort
(SZ) kreeg veel steun bij een
voorstel om van de verplich
tingen aangaande Olympia’s
Tour in 2013 en 2014 af te kun
nen komen, echter die steun
was niet genoeg om het ook
aangenomen te krijgen. Met
maar één stem verschil werd
het voorstel verworpen. SZ,
OPZ, GBZ, GL en VVD-raadslid
Jerry Kramer waren voor het
voorstel. Op voorstel van de
VVD werd de verhoging van
het parkeertarief op parkeer
terrein De Zuid ongedaan
gemaakt. Uiteindelijk stel
den de coalitiepartijen de
Voorjaarsnota vast en was
de oppositie tegen. Voor 2012
is door de maatregelen een
gat van circa € 700.000 zo
goed als gedicht. Maar voor
2013 moet nog er nog eens
€ 400.000 extra gevonden
worden. Bij de behandeling
van de begroting voor 2013,
in november aanstaande,
zal blijken of de Zandvoortse
politiek die vier ton weet te
vinden.

Wijzer: huiswerk- en studiebegeleiding
tief gewerkt worden en kan
leren zelfs leuk worden.

Inventarisatierapport
aangenomen

Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Centrum
in 2009 wilde de raad dat
er werk werd gemaakt van
de bescherming van het
aangezicht van het dorps
centrum. Een aantal jaren
van inventariseren en be
spreken volgde. Unaniem
werd ingestemd met zo
wel het inventarisatierap
port, als het starten van de
aanwijzingsprocedure van
karakteristieke panden en
het opnemen van een mo
numentenlijst in het nieuwe
bestemmingsplan. Om het
college van burgemeester en
wethouders in staat te stel
len direct op te treden als er
sloop of aantasting dreigt,
werd meteen de ‘erfgoed
verordening’ aangepast. Een
voorstel van GBZ deed er nog
een schepje bovenop: ook de
financiële middelen voor de
procedures werden beschik
baar gesteld.

Invulling parkeerbeleid

Bovenop de zeer volle agen
da, wilde de raad nog een
zaak voor de zomer rege
len. Er moet spoed komen
achter de invulling van het
parkeerbeleid. Via moties,
waarin het college werd
opgeroepen aan de slag te
gaan, sprak de raad uit dat
haast geboden is. Het par
keerbeleid heeft een grote
prioriteit gezien de maat
schappelijke onrust die er
in Zandvoort is rondom dit
vraagstuk. De raad heeft
geen behoefte om eerst met
het college in conclaaf te
gaan zoals de Zandvoortse
bestuurders onlangs in een
brief kenbaar maakten te
willen gaan doen. De raad
vroeg het college nadrukke
lijk te komen met een snelle
reactie. Volgens wethouder
Andor Sandbergen zou hij
niet eerder dan in de twee
de raadsvergadering na het
zomerreces met een reactie
kunnen komen, eerder niet.

door Erna Meijer

Hoewel de meeste jongeren de schoolboeken voor een
aantal weken hebben opgeborgen om van een fijne vakantie te genieten, is het toch verstandig (ook voor de ouders)
om alvast na te denken over het volgend studiejaar. Soms
hebben de jongeren een steuntje in de rug nodig om hun
schoolwerk goed af te ronden, hun huiswerk in te delen of
hun diploma te halen.
Voor bijvoorbeeld kinderen
die voor het eerst naar het
voortgezet onderwijs gaan,
is de overgang heel groot. Zij
moeten omschakelen naar
meer vakken en meer huis
werk. Ondersteuning door
een professional bij het le
ren leren, leren organiseren,
verbanden leggen, hulp bij
overhoren of hulp bij een
specifiek vak/probleem geeft
de leerling een grote stimu
lans. “De bedoeling van on
derwijs is dat de oren open
gaan. Iedereen vindt het fijn
om succes te hebben!”
Sinds half maart van dit
jaar kan Hans Weber met
‘Wijzer’ hierbij een grote
ondersteuning zijn. “Ik ben

onderwijzer in hart en nie
ren en heb vele jaren niet
alleen als docent maar ook
als leidinggevende en leer
lingbegeleider gewerkt. Ik
weet uit ervaring op welke
manier ik jongeren kan
motiveren, weet waar hun
krachten liggen en wat hun
valkuilen zijn”, geeft de in
1960 geboren en getogen
Zandvoorter vol overtuiging
aan. Van vaders kant zit Kees
‘de Laars’, van moeders
kant zitten kapper ‘Jaap de
Krul’ en dorpsomroeper ‘de
Bokkum’ in zijn bloed. In het
fraaie pand aan de Zeestraat
zijn prima werkplekken met
alle technische mogelijkhe
den aanwezig. In een nietschoolse sfeer kan er effec

Hoe gaat het in zijn werk? In
een vrijblijvend kennisma
kingsgesprek geeft Weber
aan wat Wijzer voor u of de
leerling kan doen en welke
kosten daaraan verbonden
zijn. “Na deze eerste inven
tarisatie, waarin ook de
voorgeschiedenis, de con
crete resultaten en de hia
ten worden besproken, wil
ik ook uitgebreid weten hoe
de leerling tegen de zaken
aankijkt en wat de interes
ses zijn. In overleg wordt een
plan (maatwerk) opgesteld,
waarin concreet wordt af
gesproken hoe vaak en op
welke manier de begelei
ding vorm krijgt. Een sessie
neemt meestal twee uur
in beslag. Ik beschik over
ieders digitale agenda en
weet wat er gedaan moet
worden. De lijnen zijn kort.
Regelmatig bespreek ik de
resultaten met de ouder(s)
en/of verzorger(s) en mocht
iemand zonder bericht niet
verschijnen dan neem ik
vanzelfsprekend contact met
hem of haar op en worden
ook de ouders hiervan op de
hoogte gebracht”, verduide
lijkt hij.
Wijzer huiswerk-en studie
begeleiding, Zeestraat 30,
tel. 06-81493719.
www.weerwatwijzer.com.

Politiek komt in beweging
De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van Heemstede en Zandvoort is gevraagd
om deel te nemen aan de actie 'Politiek in beweging'. Het

doel is om op een aansprekende manier aandacht te vragen
voor het thema Gezonde leefstijl en beweegstimulering.
Zoals bekend is voldoende be
wegen in combinatie met ge
zond eten een belangrijk
aspect van de gezond
heid. Geïnteresseerde
college- en gemeente
raadsleden hebben
onlangs een pakket
uitgereikt gekregen
met een stappentel
ler en informatiema

terialen om hun leefstijl posi
tief te beïnvloeden. Een groep
fanatieke ambtenaren gaat de
strijd aan met het
college en de raad.
Met de stappentel
ler worden geduren
de een aantal weken
de dagelijkse stap
pen geregistreerd.

Met een knipoog naar de lan
delijke politieke barometer
waar we de komende maan
den mee zullen worden ‘be
stookt’, wordt er een overzicht
gemaakt van de gemiddelde
aantallen stappen per dag per
politieke partij.
Deze ludieke actie wordt ge
organiseerd door Sportservice
Heemstede-Zandvoort, in sa
menwerking met onder an
dere het gezondheidsinstituut
NIGZ. De deelnemers is ge
vraagd om hun ervaringen via
Twitter en/of blogs te delen
met anderen.
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

1 avondje uit
1 week ziek
EEn niErpatiënt moEt Er hEEl vEEl voor

ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal tE lEvEn.

Wat hEb jij ovEr voor EEn niErpatiënt?

KijK Wat jij Kunt doEn op niErstichting.nl

Z A N D K O R R E L S
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Woningruil
Aangeb. De Schelp 4 etage,
super uitzicht, groot balkon.
Gevr.: 3 of 4 k. woning
centrum-zuid of oud-Noord,
liefst met tuin.
Tel. 06-20397220
(na 20.00 uur)
.........................................................

Garage verkoop
Veel over Zandvoort.
Winterkleding mt.56 en
38; postzegels 2 zaantjes
2, 5 en 4m. Orchideeën
planten en nog veel meer.
Zat.+zon. 10-16 uur.
Weimarweg 8.
.........................................................

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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabeti
sche voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

AutobedrijfTrade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.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.
.........................................................
Gelukskind Dineke
Ik hou van je!
Altijd je kl. witte

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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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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
.........................................................
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)
.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat
geschikt voor 2 auto's
Huur € 150,- per maand
06-53256274
.........................................................
*Touch of life*
massagetherapie
www.massagezandvoort.nl
*Nails of life
Manicure&styling
*Gifts of life
Info: 06-55931928
Kosterstraat 11
wo t/m za 11-17 uur
.........................................................
Te huur:
2-Kamer app. in centrum
60m2 + terras (z.w.) 20m2.
K/D/T, veel kastruimte,
€ 795 incl.
Tel. 06-14577122

Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Te huur aangeb.
Slaapk. + zitk. voor alleenst.
vrouw of studente.
Gebr. K/D/T,
€ 450 p/mnd incl.
Tel. 06-30723143
.........................................................
KUYL bouw
verbouwingen, keukens,
badkamers, alles in en
om het huis. Sanitair en
badmeubelen van bekende
merken 30% korting.
Tel: 5714190
(bgg 06-22604348)
.........................................................
Wie het kleine niet eert,
is The Hedi’s International
niet weerd
.........................................................
2 zwartlederen barkrukken,
metalen poten: €10 p.st.
– aan muur te bevestigen
kaptafel en 2 nachtkastjes
zwart/wit+kastje met
lades/deurtjes, H82 x
B70 x D40 cm: € 100.
Scheepskist: € 25; 5-pits
gasfornuis+electr. over: € 150;
pannen/koekenpannen: € 20;
modern zwart slaap
bank inklapbaar: € 50;
bladblazer 1x gebruiktvuilnisbak jaren 60: € 50.
Tel. 06-17465335
.........................................................
Aangeb.: schitterend
vrijstaand huisje (huur)
in Amsterdam.
Gevr.: vergelijkbare
benedenwoning in
Zandvoort e.o.
Info: tel. 06-33795060
.........................................................
Pension in Zandvoort
zoekt kamermeisje.
Tel. 5730457
.........................................................
Special Workshop:
Gezonde voeding,
kruiden en informatie
over Aloe Vera
door Annette ter Heijden
op do. 12 juli om 20.00 uur
bij Tea Licious, Jupiter Plaza,
Haltestraat Zandvoort.
Bel: 023-571 65 11. Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
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Zomerexpositie in Agathakerk van start
Ondanks dat de Zandvoortse kunstenaars met hun kunst-

werken ‘Zeegezichten’ niet kunnen tippen aan de Haarlems Zeegezichten in het Frans Hals Museum, is de zomertentoonstelling in de Agathakerk beslist de moeite van het
bezichtigen waard.

Bijna alle kunstenaars bijeen tijdens vernissage

tekst en foto Nel Kerkman

Onder grote belangstelling
werd de vernissage door Jan
Wassenaar geopend. In zijn
toespraak haalde hij de Lokale
Raad van Kerken (LRK) naar vo
ren die in 1962 werd opgericht
onder de naam Oecumenische
Raad Zandvoort. In 1970 werd
het een stichting en ging ver
der onder de huidige naam.
De eerste tentoonstelling uit
naam van de LRK, die destijds
nog in twee kerken werden
tentoongesteld, was in 2004

met als thema ‘de 4 jaargetij
den’. Een thema wordt altijd
gekoppeld aan oecumenische
diensten.

Grote verscheidenheid

De technische werkgroep
en kunstcommissie van de
Agathakerk hebben keihard
gewerkt om alle kunstwerken
van de 26 kunstenaars har
monieus bij elkaar te zetten.
In de zijgang en aan de wand
bij het preekgestoelte staan
en hangen de kunstuitingen
met motivatie over het jaar

thema bijeen. De kleur blauw,
boten, golven, zee en op- en
ondergaande zon vormen de
hoofdmoot in de glaskunst,
schilderijen, objecten, schit
terend patchwork, fotocolla
ges en gedichten. De een doet
niet voor de ander onder en de
diversiteit is zeer groot, even
als de kwaliteit. Het aanbod
van kunst was dit jaar zo veel
dat er letterlijk en figuurlijk
geschipperd moest worden
met de ruimte. Broederlijk
hangen amateurs en profes
sionals naast elkaar en ver
sterken elkaar.
De aanwezige gastvrouw en
-heer kunnen u op verzoek
meer vertellen over de kunst
werken. Bij hen kunt u ook
het fraaie boekwerk ‘aDieu.’
kopen en ook de boekjes van
Ada Mol en Else Dudink. Tot
9 september staan de deu
ren van de Agathakerk elke
zaterdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur gastvrij open
en ook op de zondagochten
den is er de mogelijkheid om
de tentoonstelling na de mis
tot ongeveer 12.30 uur te be
zichtigen.

Van Dingstee Kwartet in Protestantse kerk
Zondagmiddag treedt het Van Dingstee Kwartet op in de
Protestantse kerk. Het concert is er een uit de reeks Kerk-

pleinconcerten van de stichting Classic Concerts. Twee
componisten zullen centraal staan: voor de pauze Johannes Brahms en na de pauze Franz Schubert.
Het Van Dingstee Kwartet is
sinds de oprichting in 1995
uitgegroeid tot een succesvol
en veelzijdig strijkkwartet.
Met concerten op vrijwel alle
Nederlandse podia en tiental
len tournees in Europa en de
Verenigde Staten heeft het
kwartet zich geprofileerd als
één van Nederlands meest
toonaangevende kamermu
ziekensembles.
Het Van Dingstee Kwartet won
diverse prijzen bij internatio
nale kamermuziekconcour
sen en volgde masterclasses
bij leden van gerenommeerde
strijkkwartetten. Ook volgde

het kwartet gedurende twee
jaar de deeltijdopleiding van
de Nederlandse Strijkkwartet
Academie in Amsterdam. De
leden bespelen vier bijzonde
re instrumenten. Ingrid van
Dingstee bespeelt een Nicola
Gagliano viool uit 1739 en
Frederik Boits een Max Möller
I altviool. Deze beide instru
menten zijn ter beschikking
gesteld door het Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds.
Marjolein van Dingstee be
speelt een Joh. Theodorus
Cuijpers viool van rond 1750 en
Ewout van Dingstee een cello
uit 1787 van dezelfde bouwer.
Deze beide instrumenten zijn

in bruikleen uit de collectie
Hollandse strijkinstrumenten
van Eduard Van Tongeren, vi
oolbouwer te Haarlem.
Voor de pauze kunt u luiste
ren naar het Strijkkwartet in a
kl.t. opus 51 nr.2 van Johannes
Brahms. De delen zijn: Allegro
non troppo, Andante mode
rato, Quasi Minuetto, mode
rato, Allegretto vivace en de
Finale: Allegro non assai. Na de
pauze volgt het Strijkkwartet
Nr.15 in G gr.t. opus posth.161,
D.887 van Franz Schubert met
de delen: Allegro molto mode
rato, Andante un poco mosso,
Scherzo: Allegro vivace, Trio:
Allegretto en Allegro assai.
Het concert in de Protestantse
kerk begint om 15.00 uur en de
entreeprijs bedraagt slechts
€ 5. De deuren van de kerk
gaan om 14.30 uur open.

Spanning en trots tijdens
einduitvoering van New Wave
Zaterdag was het groot feest in theater De Krocht waar

maar liefst vijftig leden van muziekschool New Wave trots
hun ingestudeerde einduitvoering lieten zien en horen. En

dat laatste was zeker om van te genieten. Meer dan 150

ouders, broertjes, zusjes en uiteraard grootouders genoten
van de inzet van hun favorieten.

Concentratie en spanning tijdens de uitvoering

Voor de vele optredens van
solisten, duo’s en groepen
was er steeds weer een
waarderend applaus. De
spanning op de gezichten
van de optredende muzi
kanten was vaak duidelijk
zichtbaar, maar na het be
ëindigen van hun muziek
stuk kwam steevast bij het
warme applaus die genie
tende glimlach snel terug.
“Dat heb ik toch maar even
goed gedaan”, kon je ze bijna
zien denken.
Optredens waren voor de

pauze van: Esmee, Nickay,
Jacky, Flint, Tobias, Sydney,
Dido, Lucas, Deline, Maxime,
Sharon, Celine, Ian, Lois,
Madouc, Floortje, Julia,
Rozemarijn, Nadia, Calle,
Zoe en Lavinia, terwijl na de
pauze nog eens 25 muzikan
ten op en voor het podium
(met piano) te bewonderen
waren. Met vermelding van
hun naam willen we ze zeker
bedanken voor hun muzikale
bijdrage: Mimi, Anna, Lulu,
Lola, Soraya, Justus, Noah,
Vincent, Koen, Rozemarijn,
Anouk, Tom, Quinten, Milou,

Sporen uit het verleden

Sam, Sam, Roos, Yasmine,
Joel, Jamie, Ricky, Raquel,
Larissa, Zoe en Nienke.
Inmiddels worden op alle
basisscholen percussie
workshops gegeven waar
bij de school zelf bepaalt
welke groepen hiervoor in
aanmerking komen. In het
4-instrumentenproject voor
kinderen vanaf groep 6 ma
ken kinderen in 8 weken tijd
kennis met gitaar, keyboard,
fluit of percussie. Het project
wordt altijd afgesloten met
een wervelende presentatie.
Op vrijwel alle Zandvoortse
basisscholen is dit een ge
liefd en jaarlijks terugkerend
project. Een leuk voorbeeld is
ook de Hannie Schaftschool
Band, de eerste school met
een eigen popband. New
Wave coacht en zorgt voor de
instrumenten voor een volle
dige bandbezetting. Samen
met het schoolkoor worden
enkele nummers ingestu
deerd die de band tijdens
een optreden zal laten horen.
De Zandvoortse muziek
school is niet meer weg te
denken uit de badplaats.
Het feest in De Krocht was
in ieder geval een perfecte
afsluiting zo vlak voor de
grote zomervakantie.

door Nel Kerkman

Glas in lood raam uit de artsenpraktijk
Deze week nogmaals een glas in lood raam
afkomstig uit het huis van dokter van Fraassen die zijn huisartsenpraktijk had aan
de Hogeweg. De fraaie afbeelding toont

een blik vanaf de Hogeweg richting de
katholieke kerk aan de Grote Krocht. Het doktershuis is aan de rechterzijde nog te zien. In

2005 werd het huis afgebroken, er staat nu

een appartementencomplex. Het glas-in-

loodraam is niet gesigneerd maar aan de stijl

te zien, is het mogelijk vervaardigd door glazenier Dick v.d. Mije.
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Residence Pandora

Venavo

Co-enzym Q10 30 mg

ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

8 RIANTE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE

• Voor meer energie
• Gezond tandvlees
• Goede werking spieren
• Sterke antioxidant
150 capsules € 24,95
Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:
150 capsules € 19,95
Let op!!
I.v.m. onze vakantie zijn wij
week 30, 31 en 32 niet aanwezig op de markt!!!

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!!

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

Voor informatie en/of bezichtiging:
Greeven makelaardij
Tel. 023-5739234
www.greevenmakelaardij.nl

VoF Cocarde
Tel. 023-5714165
www.residence-pandora.nl

Vraag ook naar de mogelijkheden tot huur!

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 13 Juli t/m 19 Juli
13 vrijdag
:aardappelen / asperges / kabeljauw
14 zaterdag
:aardappelen / rodekool met appeltjes / sudderlapjes
15 zondag
:aardappelen / witlof / gebraden kip
17 dinsdag
:aardappelen / spinazie ei en slavink
18 woensdag :aardappelen / bloemkool / gehaktbal
19 donderdag :aardappelen / sperzieboontjes / schnitzel

Vakantiebezorg(st)er
gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de vakantieperiode
1 of meerdere malen per week de Zandcvoortse brievenbussen
wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl en vul daar je aanmelding in!
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- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Bruto woonopp. 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Privé parkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder
- Complex voorzien van lift en videofooninstallatie
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n.
- Oplevering: direct beschikbaar

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten

&
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Heden Verleden
Van manege Duinrand naar natuurbrug Zandpoort
Alhoewel niet iedereen zich kan vinden in de geplande
natuurbrug over de Zandvoortselaan, komt straks op de

een ecoduct. Een stukje Zandvoortse historie zal op deze
plek gaan verdwijnen. Ook de Blinkertweg (1939) zal uit de

plaats waar nu nog het partycentrum de Manege staat

openbaarheid worden gehaald en is straks verleden tijd.

1938 - De eerste steen

in Zandvoort al groot alarm was gegeven, werd in overleg
met de aanwezige burgemeester assistentie gevraagd van de
Haarlemse en Bloemendaalse brandweer. Ook een detachement militairen uit Haarlem hielp mee de felle duinbrand te
blussen. Alle verkeer over de Zandvoortselaan uit beide richtingen werd stopgezet en over de Zeeweg geleid. Omstreeks
17.00 uur stortte de achtergevel van het gebouw in. Toen
ook het rieten dak was weggebrand kon de brandweer met
nablussing beginnen. Het eens zo prachtige gebouw was veranderd in een volkomen uitgebrande zwartgeblakerde ruïne.
Met deze enorme vuurzee beleefde Zandvoort de felste brand
sinds 1925 toen de bekende Passage in vlammen opging.

Nabij de tramhalte Waterleiding werd onder grote belangstelling door Petronella van Alphen, dochter van de toenmalige burgemeester Van Alphen, met een zilveren troffel
de eerste steen gelegd voor een nieuwe manege genaamd
‘Duinrand’. De burgemeester uitte zijn bewondering voor
het prachtige gebouw dat was ontworpen door architect
J.H. Zwiers. De stallen en het verzorgen van foerage voldoen
aan de hoogste eisen, de grote rijbaan biedt gelegenheid
voor dressuur en carrousel met een gezellige foyer. Op de
eerste verdieping zijn de dames- en herenkleedkamers en
douche voor de ruiters en amazones beschikbaar.

Allereerste manege aan de Blinkertweg | Archief GOZ, bld22153

verblijven maar ruimte heeft voor zeker zo'n tweeëntwintig
dieren, werd al in september 1980 geopend. Behalve rijlessen, die gegeven worden door Bob van Wooning, kan men
ook duinritten en strandtochten maken. De aangrenzende
manege geeft een aparte sfeer in het restaurant, dat met
de grote ramen een riant uitzicht geeft aan het omringende
duinlandschap. In het restaurant zullen Kees de Boer en
Henk Rieck de gasten ontvangen wanneer Eef en Rob Cohen
eventueel verhinderd zijn. Uitgebreide lunches zijn er ook,
het terras is uitnodigend (waar in de toekomst ook gebarbecued zal worden), de sfeer uitstekend, en ook voor partijen
en recepties kan men een afspraak maken.

1971 - Bouw nieuwe manege

Tramhalte met op de achtergrond de manege 'Duinrand'

1959 - Enorme duinbrand
verwoest Zandvoortse manege

Op 23 juli om 16.00 uur werd de brandweer van Zandvoort
gealarmeerd voor een duinbrand bij het zogenaamde
‘Boogkanaal’, ter hoogte van de Zandvoortse manege
aan de Zandvoortselaan. Toen de brandweer arriveerde
had het vuur zich al over een grote oppervlakte uitgebreid. Plotseling zag men vanuit het rieten dak van de
Zandvoortse manege een al dikker wordende rook opstijgen. Om deze nieuwe brandhaard te bereiken, ontstaan
door overwaaiende vonken, moest men echter een eind
omrijden. Toen de brandweer arriveerde hadden de aanwezigen in de manege de brand al ontdekt en was men
bezig de ongeveer 30 paarden uit het vol rook staande
gebouw te halen, daarbij geholpen door kampeerders,
voorbijgangers en enkele brandweerlieden. De angstige
dieren holden heen en weer door het duin en over de
Zandvoortselaan, zij werden opgevangen en naar de gemeentelijke manege in het Kostverlorenpark gebracht.
Intussen had de brand zich uitgebreid en het rieten dak
was in nauwelijks een kwartier tijd een kolkende, laaiende
vuurzee met metershoge vlammen geworden. Grote brokken brandend dakstro werden door de vrij sterke wind
hoog de lucht in gejaagd, zodat ook aan de overzijde van
de Zandvoortselaan de duinbegroeiing vlam vatte. Nadat

Een krantenbericht meldt dat “Binnenkort een aanvang zal
worden gemaakt met de graafwerkzaamheden voor de bouw
van een ponymanege in de bocht van de Zandvoortselaan bij
Bentveld, op dezelfde plaats waar de vroegere Zandvoortse
manege stond, die enkele jaren geleden tijdens een grote
duinbrand met het aangrenzende woonhuis geheel afbrandde.” De eigenaar van deze nieuwe manege is de
heer Holzhaus uit Amsterdam, die ook aan de Zandvoortbezoekers heeft gedacht want bij de manege met clublokaal
liet hij de Amsterdamse architect Hopman een plan ontwerpen voor een aangrenzend restaurant met dak- en buitenterras. Uiterlijk 1 september hoopt men het gehele project op
te leveren.

1980 - Nogmaals brand

Opnieuw heeft de brandweer een brand geblust in de manege aan de Blinkertweg. De brand was ontstaan op het dak,
waar dakdekkers bezig waren met het aanbrengen van een
rubberoidlaag. Daartoe brandden zij het vochtige dak droog
met een gasbrander. Toen het dak vlam vatte en een poging
het vuur zelf te blussen mislukte en ook de gasslang begon te
branden, werd het de dakdekkers te veel. Uit angst voor een
ontploffing gooiden zij de gasfles van het dak en maakten
dat zij weg kwamen, de een via een deur en de ander met een
sprong van het dak. Persoonlijke ongelukken deden zich niet
voor, maar de brandende gasfles veroorzaakte brandschade
aan een muur en aan kozijnen. De totale schade bedroeg
ca. fl. 20.000. De manege, die daar ca. 20 jaar geleden stond,
werd ook door brand verwoest.

De nieuwe manege ging later verder als partycentrum

2012 Natuurbrug Zandpoort

In 1992 werd de manege en het restaurant verbouwd tot
partycentrum ‘De Manege’. Na het echtpaar Cohen zijn er
nog een aantal eigenaars geweest, totdat uiteindelijk de
provincie Noord-Holland het gebouw aangekocht om op die
locatie een natuurbrug te laten bouwen. De natuurbrug tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse
Waterleidingduinen is een noodzakelijke schakel om de
prachtige Noord-Hollandse duinen weer met elkaar te verbinden. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte
en een groter, aaneengesloten leefgebied.

1981 Restaurant-bistro 'De Manege'

Met een grootse receptie werd op vrijdagavond 31 juli 1981
het nieuwe restaurant-bistro ‘De Manege’ officieel geopend.
Het echtpaar Eef en Rob Cohen ziet eindelijk na veel jaren hun
droomwens, namelijk een manege met een gezellig restaurant, in vervulling gaan. De manege, waar nu zestien paarden

Volgend jaar start de bouw van Natuurbrug Zandpoort
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Een kilo vlees is een kilo dier, geen stuntartikel

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Koop geen
KiloKnaller!

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bezoek ook onze website! www.dakcentrale.nl

Buitenschoolse opvang De Boomhut

Ook voor een gezellig
weekend bloemetje!

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

14

Voor al uw: Bitumen daken
Altijd: Vrijblijvende offerte!
Pannen daken		
Reparatie onder garantie!
Shingle daken		
Eerste hulp bij stormschade!
Zink werken		
Voordelige onderhoudscontracten!
Lood werken
Nu ook: Schoorsteen vegen

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

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

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

P.S. Let op onze aanbiedingen!

www.wakkerdier.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.
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Wonen in een bouwput is geen pretje…
Binnenkort wordt gestart met de bouw van de tweede fase van het Louis Davids Carré.

Voor kopers van een van de nieuwbouwwoningen iets om verlangend naar uit te kijken.
Dat geldt bepaald niet voor de omwonenden rond de bouwplaats. Zij komen jarenlang in
een bouwput terecht met de nodige overlast tot gevolg.

Mick Boskamp en Mel Kremer en hun dochtertje, in de achtertuin van hun huis

Daar kunnen Mel Kremer en
Mick Boskamp, die aan de
Prinsesseweg wonen, over
meepraten. Wat zij hebben
moeten doorstaan bij de eer
ste fase van de LDC-bouw, is
met geen pen te beschrijven.
Mel: “Ons dochtertje is er
misschien wel ziek door ge
worden en zelf zijn we door
alle ellende aan het eind van
ons latijn geraakt. Wij willen
bewoners, die straks te ma
ken krijgen met de bouwput
van de 2e fase, waarschuwen
wat hun zoal te wachten
staat. Ook hopen wij dat de
gemeente heeft geleerd van
de fouten die er zijn gemaakt
en er op toeziet dat iedereen
zich aan de regels houdt.”
Mel en Mick zijn in 2007 aan
de Prinsesseweg komen wo
nen. Mick: “Wij wisten dat
er vlakbij het huis waar we
verliefd op waren geworden,
het prestigieuze Louis Davis
Carré zou komen. We hebben
natuurlijk op het gemeente
huis geïnformeerd wat dat
voor ons te betekenen had,
maar daar werd ons ver
zekerd dat we er zo weinig
mogelijk last van zouden
hebben.”
Hoe anders zou het lopen.
Mel: “Door gemeente en
bouwers werd nauwelijks
met ons gecommuniceerd
over wat er ging gebeuren.
De eerste maanden reden er
de hele dag vrachtwagens

vol zand af en aan, zonder
afdekzeil, wat volgens de re
gels wel moet. Zand en stof
kwamen overal door heen.
Mijn auto is er zelfs stuk van
gegaan. Bij de garage vroe
gen ze verbijsterd of ik in de
woestijn had gereden.” Mick:
“Met onze klachten werd
nauwelijks iets gedaan. We
werden van projectleider
naar gemeente gestuurd en
van gemeente naar project
leider. Ondertussen bleven
de vrachtwagens af en aan
rijden en bleven we in een
stofwolk wonen.”
Mel vervolgt: “Net in een
periode dat we probeerden
zo goed en zo kwaad als het
kon te leven met alle over
last, werd ons dochtertje
van negen maanden ernstig
ziek. Zij bleek jeugdreuma te
hebben. Een zeldzame aan
doening. Toen de reumato
loog over onze woonsitu
atie hoorde, kwam hij met
een rapport van een collega
uit Utah (Verenigde Staten)
waarin werd geconcludeerd
dat ‘fijnstof’ oorzaak num
mer 1 is van jeugdreuma bij
niet schoolgaande kinderen.”
Omdat de gemeente het ge
zin nog meer narigheid wilde
besparen, werd hun tijdens
de volgende sloopwerk
zaamheden vervangende
woonruimte aangeboden
in Center Parcs. Mick: “Drie
maanden in een klein va

kantiehuisje; zelfs voor een
weekend zouden we daar
niet willen zitten. Maar we
wilden onze kleine meid, die
door therapie en wekelijkse
injecties aanzienlijk vooruit
was gegaan, niet weer bloot
stellen aan misschien wel
de mogelijke oorzaak van de
reuma.
Wat ons niet werd verteld
was dat de manager van
Center Parcs de gemeente
had verteld dat het enige
nog beschikbare huisje op
een druk punt in het park
lag en dat de Duitse school
vakanties waren begon
nen. Geen plek dus waar je
mensen onderbrengt die
qua overlast al aan hun
taks zaten. We hebben het
er uiteindelijk een paar we
ken uitgehouden. Waarom
we dit gebeuren met Center
Parcs vertellen, is om aan te
geven hoe slecht het met
het inlevingsvermogen van
de gemeente is gesteld, die
bij een bouw van deze om
vang verantwoordelijk zou
moeten zijn voor de leef- en
gezondheidssituatie van
de omwonenden.” Toppunt
was dat in de drie geplande
maanden geen enkele bouw
activiteiten hebben plaats
gevonden in het LDC.

Reactie gemeente

Wethouder Andor Sand
bergen zegt in een reactie
dat er geleerd is van de fou
ten die bij de uitvoering van

de eerste fase van het LDC
zijn gemaakt. “Wat vaststaat
is dat de communicatie toen
niet goed was en dat er niet
goed is ingespeeld op wat er
toen is misgegaan, bijvoor
beeld met de zandauto’s.
Hoe het toen zo fout heeft
kunnen gaan, dat weet ik
niet. Ik was toen nog geen
verantwoordelijk wethou
der en de mensen die er toen
nauw bij betrokken waren
zijn er niet meer. De huidige
LDC-projectleider Mieketrien
Kemps en verantwoordelijk
begeleider Bas Koppes, heb
ben er alle vertrouwen in dat
de komende bouwfase beter
gaat verlopen. “Natuurlijk
zal er overlast zijn. Bouwen
zonder overlast bestaat niet,
maar we willen het wel zo
veel mogelijk beperken. Alle
betrokken omwonenden
zijn per brief op de hoogte
gesteld van wat er gaat ge
beuren en ook is er een be
wonersavond geweest. Dat
er bij de eerste fase mensen
ziek zijn geworden, daar
zijn de huidige verantwoor
delijken van op de hoogte.
Daarom hebben we ook
voor de sloop van onder an
dere de rugwoningen aan
de Prinsesseweg, de GGD
als onafhankelijke instantie
laten onderzoeken of er ge
vaar voor de gezondheid zou
kunnen zijn. En dat bleek niet
het geval.”
Sandbergen wil er nogmaals
op wijzen dat de gemeente
er nu boven op zit om de
overlast zo veel mogelijk te
beperkten: “Zo zijn de werk
zaamheden die daarna zijn
uitgevoerd, zoals het graven
van de tweede parkeerkelder
en de aanleg van de Kiss en
Ridestrook, zo goed als zon
der problemen verlopen.”
Mel en Mick zijn ondanks
alle toestanden strijdbaar
gebleven. “Nogmaals: we
willen ons verhaal doen om
inwoners van het dorp te
waarschuwen wat hen bo
ven het hoofd hangt als er
bij de komende bouw geen
betere maatregelen worden
genomen”, sluiten ze af.

Drukbezochte presentatie
In het leescafé van bibliotheek Duinrand gaven Ada Mol
en Else Dudink tegelijkertijd een boekpresentatie van hun
nieuwste kunstuitingen. Met het voordragen uit eigen
werk en gelardeerd met de muzikale omlijsting van Wiebe
Stobel werd de drukbezochte presentatie afgesloten.

Else Dudink

tekst en foto Nel Kerkman

Samen streden Ada Mol en
Else Dudink in 2008 voor de
titel ‘Dichter bij Zee’ die Ada
Mol tenslotte wist te ver
overen. De competitie was
tijdens de boekpresentatie
volkomen ondergeschikt en
was een mooie aanvulling
op elkaars talenten. Beiden
zijn lid van de Haarlemse
dichterskring ‘De Nieuwe
Egelantier’. De boeken zijn
bij Bruna Zandvoort en tij
dens de zomerexpositie in
de Agathakerk te koop.

Else Dudink

Else Dudink vertelde altijd
sprookjes over dieren. Zij was
zeven jaar toen ze een leeg
boek kocht en bedacht: “Ik ga
schrijven.” Schrijven en poë
zie zijn voor haar zoals ze het
zelf verwoordt: “Een heilig
moeten, het is een stuk van
mijn leven dat bij me hoort.”
Buiten schrijven, illustreert
ze haar boeken zelf met pen
tekeningen. Net zoals in haar
boek ‘Horen, zien en schrij
ven’ bestaat haar nieuwste
boek ook uit korte verhalen,
dit keer van een kabouter in

een dorp aan zee. Hij laat
zich niet zien aan de mensen,
maar hij kijkt wel of hij iets
voor ze kan doen. Met de die
ren praat hij en zij zien hem.
Collega dichter Mente Mare
roemde in haar speech de
sprookjes van Dudink waar
altijd een moraal in te vinden
is. De prachtige tekeningen
luisteren het boekwerk op.

Ada Mol

In 2006 maakte Ada Mol haar
debuut met de gedichten
bundel ‘ADAcadabra’ in het
Wapen van Kennemerland
Met haar gedicht ‘Goden
van de zee’ werd Mol voor
een periode van 3 jaar verko
zen tot ‘Dichter bij Zee’. Haar
nieuwste gedichtenbundel
‘MOL aan ZEE ’ bevat alle
gedichten uit die periode en
meer. In zijn toespraak prees
Paul Olieslager het dichtta
lent van Ada en hij was blij
dat ze een sponsoring van de
Strandkorrels had ontvangen
om de nieuwe dichtbundel
te laten drukken. Na het
voorlezen van een paar ge
dichten was er gelegenheid
om het boekje te kopen en te
laten signeren.

Ada Mol
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Kunt u lieve Pruts een fijn huis geven? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met
haar, ze wacht op u! Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.
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Maakt u al gebruik van
de huidige ZandvoortPas?

Oplossing Breinbreker

-

Oplossing Kakuro

15

Knip de kip in acht stukken. Hebt u geen wildschaar dan kunt u ook uw snoeischaar
gebruiken (wel even goed afwassen natuurlijk). Week de kip 2 uur in een grote kom
melk. Haal de kippen uit de melk en dep ze droog. De melk moet u weggooien. Meng
bloem met pepers, zout en kruiden en haal de kipstukken door het mengsel. Doe de
oven vast aan op 180° C. en leg een rooster op uw braadslee. Ook de frituur mag aan,
hoogste stand. Klop de eieren los met wat water en haal hier de kip doorheen, en nu
nog een keer door het bloemmengsel halen, even laten drogen en in de frituur. Drie,
vier stukken per keer, hooguit 5 minuten. Leg ze daarna op het rooster in de oven en laat
ze nog 20 minuten goed gaar worden. Pas op uw vingers, zo lekker is de kip geworden.

		

Bereiding:

2 theelepel
gemalen tijm,
2 eieren losgeklopt.

52

1 theelepel gemalen witte peper,
1 theelepel cayennepeper,
2 theelepel paprikapoeder,

=

Benodigdheden:

2

Hoofdgerecht voor 4 personen

+

Southern Fried Chicken

is jong, vriendelijk
en heel erg lief. Ze is gek op
aandacht en komt graag met
je spelen en knuffelen. Pruts
heeft naast al haar fantasti
sche eigenschappen ook twee
eigenaardigheden die haar
tot een bijzondere poes ma
ken. Allereerst heeft Pruts een
verschijnsel in haar hersenen
die ervoor zorgt dat ze, als ze
zich druk maakt, in rondjes
gaat lopen. Als ze rustig is, is
er niets aan de hand en loopt ze normaal. Om deze reden wordt Pruts alleen geplaatst
in een rustige en stress-vrije omgeving, zonder kleine kinderen en zonder honden en
soortgenootjes. Ten tweede: Pruts is doof. Om deze reden kan ze niet alleen op stap
naar buiten. Maar omdat ze wel erg graag naar buiten wil, zoekt ze een huis met een
afgesloten tuin of een dakterras zodat ze op een veilige manier van de buitenlucht en
het zonnetje kan genieten.

50

Kookrecept
Kookrecept

Kortom, er valt genoeg te
genieten en te leren met de
cursussen en workshops bij
Pluspunt. Voor een compleet
overzicht kunt u langsgaan
bij de receptie van Pluspunt
of kijken op de website www.
pluspuntzandvoort.nl. Tel.
5740330.

Pruts

2

De oplossing staat elders op deze pagina

nige cursussen of gezellig
het edele bridge leren spelen,
waarbij u zowel het hoofd en
de handen leert gebruiken.
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De oplossing staat elders op deze pagina
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jazzdance voor 55+ en zelfs
zittend dansen, voor als u
nog wilt bewegen maar niet
meer lang op de benen kunt
staan. Verder is er een cursus
‘Gezond leren koken’ en voor
uw kind is er de kinderkook
cursus ‘Cooking 4Kids’. Tevens
starten er diverse computer
cursussen: leren omgaan
met een IPad, typevaardig
heid voor kinderen, talen
cursussen zoals Nederlands,
Engels of Spaans, kunstzin

3

18

Komend seizoen kunt u on
der andere ‘Denderen door
de duinen’ met Joke Bais. Zij
neemt u mee naar de dui
nen en leert u op enthousi
aste wijze over alles wat er
groeit, bloeit en leeft. Ook
voor uw gezondheid kunt u
bij Pluspunt terecht: medi
sche gymnastiek, speciaal
voor fysieke klachten, hatha
yoga voor lichaam en geest,
ouder en peuter yoga, ont
spannen tijdens inspanning,
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der gratis af te halen bij onder andere Pluspunt, het Loket en de bibliotheek.
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van alle cursussen staat op website www.pluspuntzandvoort.nl en er is een kleurrijke fol-
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Na de zomervakantie start het nieuwe cursusseizoen 2012-2013 bij Pluspunt. Een overzicht
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1 hele kip in 8 stukken,
200 gr bloem,
1 theelepel zout,

Nieuw cursusseizoen
Pluspunt komt eraan
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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.

Breinbreker
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KAKURO
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Uitgesproken!

Interview
Stilzitten is
voor oude taarten

Zo

Voor verse en zeer mooie decoratieve taarten is er na-

Zo. Hoe vaak zeg je dat niet? ‘He he’. Een gevoel van
voldoening, een gevoel van een succes of een afgeronde zaak. Dat is altijd fijn. Dat het uiteindelijk
goed komt. En ik beleef het keer op keer. Mijn kat
die ernstig ziek lijkt te zijn en die opeens beter is.
Of geldstress omdat ik net ben afgestudeerd en een
nieuwe baan zoek. En dan opeens wordt je gebeld
voor meerdere klussen. Fijn is dat. Maar ondertussen
maak je je druk, want: ‘wat als het niet goed komt’?
Maar de grap is dat het altijd goed komt. Ik maak mij
dan ook minder druk dan voorheen. Positief denken
heet dat, en dat maakt het leven een stuk luchtiger.

melijk plaats voor het rustig aan doen. Voor veel fees-

ten en partijen is een mooie taart, die met zorg en liefde
is bereid, iets dat hoog op het verlanglijstje staat. Voor
degenen met persoonlijke wensen is de taart die uit

een catalogus komt die bij de bakker ligt, niet helemaal
naar wens. De smaak zal prima zijn maar hoe zit het

met het feestelijke gevoel dat een taart met zich meebrengt? Vaak wil men toch iets speciaals aan de gasten

door Maxim Roos

Joyce van Ommeren is een actieve vrouw en moeder van 36
jaar en heeft zich sinds januari 2011 volledig gestort in het
maken van unieke en zeer creatieve taarten. Na het volgen
van een workshop in het jaar daarvoor is Joyce dermate
enthousiast geworden dat ze vol gas aan de gang ging met
de technieken van taarten maken. In eerste instantie deed
ze dit voor vrienden en familie en was ze druk bezig als
parttime Office Manager bij een bedrijf in kinderschoenen.
Toch was de aantrekkingskracht van haar nieuwe passie
dusdanig groot dat ze besloot een dag minder te werken
om meer tijd over te houden voor haar gezin. Want de
creaties van marsepein namen zoveel tijd in beslag dat
ze niet eens meer nieuwe bestellingen aan kon nemen
en toch een toegewijde moeder kon zijn. Ze lanceerde een
website en na een metamorfose van deze site etaleert ze
nu heel professioneel alle mogelijkheden digitaal.

Joyce van Ommeren

Haar grote uitdaging is nog niet eens zozeer de tijd want
deze dame heeft energie voor tien. Joyce kan simpelweg
gewoon geen rust vinden. Als ze niet met haar bedrijf “Le
Petit Gateau” bezig is, dan hebben de kinderen wel een
groot aandeel in haar bomvolle agenda. Haar man is voor
zijn werk veel in het buitenland dus door de bedrijven heen
komt ook het huishouden nog even om de hoek kijken. Ze
vindt het allemaal prachtig. Heerlijk de hele dag in de weer
zijn en als kers op de taart een grote opdracht binnenhalen.
Dat is haar ideale dag. In sommige gevallen moet ze dan
ook ’s nachts doorwerken om de taart perfect en vers af te
leveren de volgende dag. Voor een exclusieve bruidstaart
van zes verdiepingen is ze met gemak negen uur verder
voordat deze klaar is.
Als het van de taart af zou hangen dan zou ieder feest
geslaagd zijn mits deze lekkernij gemaakt is door Joyce.
Meer informatie vindt u op www.lepetitgateau.nl.

Het is die onzekerheid waar wij mensen zo slecht
tegen kunnen, terwijl dat wel bij het leven hoort.
Niets is zeker. Ja, dat we dood gaan is zeker. Maar
verder hebben we alleen dit moment. Meer is er niet.
Morgen kun je wel een idee hebben hoe het gaat
lopen, maar het loopt toch altijd anders dan je denkt.
Misschien loopt het niet, maar staat het stil?
Als we mee zouden waaien met de wind van de dag,
dan hebben we geen stress, want je accepteert de
dingen zoals ze zijn. Er ligt een grote kracht achter
de gedachten die we denken. We kunnen van iets een
probleem maken of niet. Het is een keuze. En voor een
probleem is altijd een oplossing. Zo denk ik er over
tenminste. En fijn is het, want dat maakt het leven
net iets lichter allemaal. In alles zit een les verborgen,
met als beloning dat uiteindelijk het wel goed komt. En vergeet niet te genieten ondertussen van alles wat er zomaar is.
Zoals Sam Cook song: ‘The best
things in live are free’. Zo.

Ramona Jonkout
door Mandy Schoorl

Tegeltje

Kijk nou eens!
Fotogeniek weer

Liefhebbers van fotograferen konden
hun lol op afgelopen zaterdag in
Nationaal Park Zuid Kennemerland,
ingang Wurmenveld.

tekst & foto: Mandy Schoorl

serveren.

"Het creatieve proces
is een proces van overgave,
niet van controle."
(Julia Cameron)
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

2012

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Hele maand juli voor Pashouders:

Kip met mango chutney
uit de wok 500 gr € 7,50
+ gratis lemon-curry rijst

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Uit de achtertuin van
Robert Gesink
Pikante boeren kaas
nu 500 gram slechts € 6,95

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

Walk of Fame

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

herenshirts

Wist u al dat wij een
nieuwe collectie schilderijen
binnen hebben?

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Grote collectie

strijkvrije shirts!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

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

Horeca:

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 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Betaling CONTANT

2012

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 F1

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

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 12 JUlI 2012
(advertorial)

Grote indianenfeest van Pippeloentje zeer geslaagd
Afgelopen zaterdag was er in het Kostverlorenpark achter
Kinderdagverblijf Pippeloentje een echt indianendorp. Alle
kleine indianen uit heel Zandvoort en omstreken waren

welkom en dat was niet aan dovemans oren gezegd. Vele
jonge ‘toekomstige indianen’ maakten met hun ouders
van die plezierige mogelijkheid graag gebruik.

Het indianendorp van Pippeloentje

Bij de ingang van het park
was het direct al erg druk
en hadden de indiaans ge
tooide vrijwilligers veel werk
aan het wegwijs maken van
de vele liefhebbers op hun
zomerfeest. Op heerlijk zon
nige plaatsen in het park
waren vele acties van indi
anen te zien en te beleven
en werd er vooral een beroep
gedaan om overal aan mee
te doen.

paardendoos, of lekker pan
nenkoeken eten waarvan
gezegd werd dat het typisch
indianenvoedsel zou zijn en
je een beetje laten beschil
deren in oorlogskleuren.
Lekker ontspannen rond
lopen en genieten van de
prachtige natuur was meer
aan ouders en andere oudere
belangstellenden besteed. In
ieder geval werd er door alle
bezoekers vooral genoten.

Lekker muziek maken en
verder was het onbelangrijk
of het nou wel of niet indi
aans klonk. De bewegingen
en geluiden van de deelne
mers leken wel een beetje
echt. Of rondrennen in een

Rond vijf uur werden alle
bezoekers uitgenodigd voor
een gezellige en smake
lijke maaltijd in de tuin van
Pippeloentje, waarmee het
bekende zomerfeest defini
tief werd afgesloten.

Chauffeur transportbedrijf Van der Veld al 25 jaar in dienst
Vorige week zaterdag werd bij Transportbedrijf Van der
Veld gevierd dat chauffeur Henry Brouwer al 25 jaar bij

het bedrijf in dienst is. Peter en Herman van der Veld, de

beide eigenaren van het Zandvoortse transportbedrijf,
wilden dat heuglijke feit namelijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Henry Brouwer (m) kreeg een prachtig schilderij

Tegelijk met het feest voor
de jubilaris, konden de beide
broers Peter en Herman ook
bekend maken dat er twee
nieuwe trekkers waren aange
schaft. Een behoorlijk investe
ring in deze moeilijke tijden.
Peter v.d. Veld: “Wij hebben
nu 17 trekkers en 45 opleg
gers, en daarvoor hebben we
19 chauffeurs in dienst. Twee
van de trekkers waren aan ver
vanging toe. Een van onze le
veranciers had een mooie aan
bieding die we niet konden
laten lopen, en dus hebben
we de knoop doorgehakt en
zijn we weer helemaal up-todate met ons wagenpark. Tijd
voor een feestje dus en dat
doen wij normaal gesproken

met een barbecue. Daar kwam
dan nog bij dat Henry 25 jaar
bij ons in dienst is, en dat was
misschien nog wel een nog
grotere reden voor deze bar
becue.” In de toespraak werd
gemeld dat Brouwer nog wel
eens ‘sch…’ aan bepaalde din
gen heeft. Daar werd bij stilge
staan bij het eerste cadeau dat
hij mocht uitpakken: een groot
pak toiletpapier. Het echte ca
deau dat hij daarna kreeg was
werkelijk schitterend: een op
linnen geschilderd olieverf
schilderij van zijn vrachtwa
gen met op de achtergrond
een deel van Henry’s woon
plaats Heemskerk, van de
hand van de bekende vracht
wagenschilder Max Hendriks.

OOK samen op zondag

Maak een zandsculptuur

Bij het huiskamerproject van OOK Zandvoort zijn de senioren druk bezig met het mozaïeken van een tafel. Deze
tafel komt, als hij straks klaar is, op de patio te staan waar
bij mooi weer activiteiten plaatsvinden.

Zelf ervaren hoe het is om een zandsculptuur te maken.

Het huiskamerproject is
bedoeld voor senioren
voor wie de zondag net te
lang duurt of te saai is. Het
mozaïeken gebeurt o.l.v.
kunstenares Annemarie
Sybrandy. Wilt u ook een
'steentje' bijdragen? Dit kan

organiseerd.

zondag 15 juli van 10.30 tot
15.30 uur. Aanmelden kan
bij Els Bruyns, tel. 5740330.
De dag kost € 7,50 inclu
sief een warme maaltijd.
Uiterlijk vrijdag aanmelden
i.v.m. het bestellen van de
maaltijd.

Dat kan bij het Zandvoorts Museum. Op zondag 15 juli

en zaterdag 21 juli van 14.00 tot 15.30 uur wordt onder

deskundige leiding een workshop Beelden van Zand ge-

Je start eerst met het grove
werk: scheppen, mengen,
gieten en stampen van het
zand. Daarna is het fijnere ge
deelte aan de beurt en ga je
zelf een ontwerp maken om

uiteindelijk uit een zandblok
je eigen creatie te voltooien.
De workshop is voor jong en
oud, de kosten zijn € 4,50,
de locatie is het Zandvoort
Museum, Swaluëstraat 1.

Cashless (mobiel) betalen
Paul Raaphorst is Adviseur Financiële Logistiek bij
Rabobank Haarlem en Omstreken en houdt zich
o.a. bezig met het adviseren van ondernemers over
het beheersen van de financiële stromen binnen
hun bedrijf.
De mobiele telefoon is inmiddels helemaal ingeburgerd. Naast bellen en sms-en gebruiken we de mobiele telefoon steeds vaker om informatie tot ons te
nemen, ons sociale leven met anderen te delen, onze
bankzaken te regelen en zelfs aankopen te doen. Voor
bedrijven betekent dit een nieuw kanaal om consumenten te bereiken. Dit kanaal biedt de mogelijkheid om overal en altijd producten en diensten aan
te bieden. Met cashless betalen kun je de mobiele
telefoon nu ook gebruiken om te betalen. Door de
cashless betaalsticker die je op jouw telefoon kunt
bevestigen voor de scanner te houden wordt het
bedrag afgeboekt van jouw mobiele portemonnee,
genaamd MiniTix. Naast de sticker zijn er diverse
andere betaalsleutels zoals een polsbandje, sleutelhanger en een plastic kaart.

Wat is MiniTix?

MiniTix is de virtuele portemonnee waarmee via internet of mobiele telefoon betalingen tot 150 euro
verricht kunnen worden. Daarnaast kun je ook geld
overmaken aan vrienden, kennissen of familieleden.
Met je mobiele telefoon (voorzien van de betaalsticker) heb je je MiniTix portemonnee altijd bij de hand.
MiniTix is een betaalproduct van Rabobank, maar is
beschikbaar voor iedereen, ongeacht bij welke bank
je bankiert, je provider of je type mobiele telefoon.
Hierdoor kun je snel, gemakkelijk en veilig kleine
bedragen cashless afrekenen. Het opladen van de
portemonnee kan handmatig via een overboeking,
automatisch of online via iDEAL. Zo staat er altijd
voldoende saldo op de portemonnee en is het saldo
van klanten door Rabobank gewaarborgd.

Wat zijn de voordelen?

Cashless betalen biedt diverse voordelen voor ondernemers, verenigingen en instellingen. Het afhandelen van contante betalingen duurt vaak lang,
is relatief duur en kan soms fraudegevoelig zijn.
Cashless Betalen biedt een oplossing waarbij op een
eenvoudige manier het contante geld uit de organisatie gehaald wordt. Met cashless betalen zijn er
geen afdrachten van contant geld meer nodig. Er kan
een zeer snelle betaling aan de kassa plaatsvinden
doordat dit betaalmiddel zeer eenvoudig in gebruik
is. En cashless betalen is te gebruiken naast andere
betaalmiddelen zoals pin. Daarnaast is het mogelijk om te adverteren op het betaalmiddel of deze te
voorzien van een logo.

Meer informatie:

www.cashlessbetalen.nl
Paul Raaphorst
Vragen? Stuur een bericht naar
bedrijven@haarlem.rabobank.nl
of bel (023) 512 04 12
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Het lijkt er een beetje op alsof het met de povere zomer

Ron Smit
Een echte kampioen, dat is zeer zeker van toepassing op

Ron Smit (61), onze dorpsgenoot van deze week. Want wie

kan zeggen dat hij op zijn 55e wereldkampioen wielrennen
bij de senioren is geworden? Nou, Ron wel. In Sankt Johann

in Oostenrijk wist hij in 2005 na een rit van 120 kilometer,
met onderweg een paar flinke bergen in het parcours, het

complete deelnemersveld van meer dan 100 renners uit de
hele wereld te verslaan.

Ron: “Ik ben op mijn 14e met wielrennen begonnen bij
De Kampioen in Haarlem en bleek hiervoor talent te
hebben. Na De Kampioen heb ik onder andere
nog gereden voor Peugeot en BIC en als
laatste bij Dasia Haarlem. Mijn eerste
wielertrui won ik in 1970 toen ik in
het Olympisch Stadion op de baan
kampioen van Nederland bij de
nieuwelingen werd. In totaal
ben ik op diverse onderdelen
(baan en weg) zeven keer
kampioen van Nederland bij
de amateurs en senioren ge
worden.” Ook won hij in 1978
met Frits Pirard de Zesdaagse
van Rotterdam. Wilskracht en
doorzettingsvermogen kunnen
hem dan ook zeker niet ontzegd
worden!

van 2012 niet meer goed gaat komen. Wellicht stevenen

ook nog later heeft Ron veel amateurkoersen in het buiten
land gereden. “Ik kwam op een gegeven moment tevens in
contact met reisorganisatie Cycletours in Amsterdam, die
volledig verzorgde fietsvakanties in binnen- en buitenland
organiseert. Voor en met dit bureau ben ik onder meer naar
Jemen, Jordanië en India (een paar keer, ook in de buurt van
de Himalaya) geweest. Best pittig, want je moet je heel
goed voorbereiden. Over deze reizen schreef ik ook artikelen
voor diverse fietsbladen (‘de opleiding sportjournalistiek
bleek niet voor niets te zijn geweest’) en maakte ik de foto’s.
Hiervoor heb ik dan ook de fotoacademie in Amsterdam ge
daan en zo kon ik regelmatig publiceren. Fotograferen
en filmen is nog steeds een grote hobby van
mij”, vertelt Ron met veel plezier. Naar
aanleiding van zijn overwinning in
2005 in Oostenrijk kreeg hij tevens
een uitnodiging om in Kaapstad
(Zuid-Afrika) te komen fietsen
en het jaar daarop in Curaçao.
Na zijn ‘sabbatical’ van vijf
jaar ging Ron werken bij de
Edah op de logistieke afdeling
(‘had daarna nog voldoende
tijd om te trainen’), maar sinds
zes jaar werkt hij met heel veel
plezier op de zeer uitgebreide
groentenafdeling van de Deka in
Santpoort-Noord, want het bloed
kruipt toch waar het niet gaan kan en
zijn kennis en inzicht op dit gebied worden
hogelijk gewaardeerd.

Ron is in Haarlem geboren in een gezin met
Ron Smit
zes kinderen en woont sinds zes jaar in Zandvoort,
samen met zijn aardige vrouw Marja, die hij bijna 40 jaar
geleden in het wielrencircuit heeft leren kennen, omdat Als een rode draad door zijn leven loopt naast het fietsen
haar vader ook deze sport beoefende. Dochter Suzanne (hoewel hij nu enige jaren gestopt is) toch het reizen en hij
woont hier al langer met man en kinderen van 15 en 13 jaar. probeert één keer per drie jaar een grote reis te maken. Zo
heeft hij in 2010 in zijn eentje van een rondreis door Ecuador
Na de HBS volgde Ron kort de opleiding sportjournalistiek in genoten en staat een reis naar het Gangesgebied in India
Zwolle. Maar omdat het wielrennen steeds professioneler nog op zijn verlanglijstje. Samen met Marja is hij naar Bali
werd, besloot hij een heel andere richting in te slaan. Zo geweest en dichter bij huis onder meer naar Turkije, Tunesië
heeft hij 12 jaar met een SRV-groentenwagen in Spaarndam en de Canarische Eilanden.
vele klanten bediend. Door zijn toen al aanwezige finan
ciële inzicht (“ik ben al vroeg zeer geïnteresseerd geraakt Dat Ron ook een cursus sportmassage heeft gedaan, be
in de financiële wereld en heb ook als freelancer hierover wijst wel dat hij een doorzetter is en dat het begrip ‘mo
artikelen voor De Telegraaf geschreven) en handelen kon tivatie’ volkomen bij hem past. Zandvoort kan, wellicht na
hij het zich permitteren om van zijn 30e tot 35e jaar zich zijn pensionering, nog veel plezier aan deze dorpsgenoot
volledig op het wielrennen te concentreren. In die tijd en beleven.

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

Voorlopig uiterst
wisselvallig en koel

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

we af op de slechtste zomer van deze eeuw? Dat klinkt

indrukwekkend, maar zo oud is deze eeuw natuurlijk
nog niet.

Echt slecht is deze zomer
natuurlijk niet als we deze
vergelijken met de slechte
seizoenen uit de jaren zes
tig van de vorige eeuw, toen
de kachel soms gewoon aan
moest in juli. Neem de vo
rige week die in delen van
het land tot 5 zomerse da
gen (boven 25 graden) op rij
opleverde.
In het tijdpad donderdag
tot en met het weekend
kan er weer flink wat wa
ter naar beneden komen in
Zandvoort en omgeving. De
meeste tuinen krijgen toch
wel weer zo’n 20-25 liter per
vierkante meter te slikken.
Daarbij blijft het uitermate
koel voor richting half juli
met overdag soms maar 1516 graden op de thermome
ters. Tussendoor zijn er uiter
aard wel aardige momenten
met droog weer en flinke
zonnige perioden. De wind
waait vrijwel de hele tijd uit
de bekende zuidwesthoek
en is veelal matig tot vrij
krachtig.

veel te westelijk en daardoor
hebben de regenstoringen
juist extra vrij spel richting
onze omgeving. In de huidige
drukverdeling, die muurvast
ligt, verandert de eerstko
mende week nauwelijks iets.
Toch verwacht ik ergens rond
18-20 juli wel wat betere
perspectieven als het al ge
noemde hoog der Azoren zich
mogelijk wel weer noord
waarts kan gaan uitbreiden.
Wie weet schakelen we dan
over op een aanmerkelijk
beter zomerplaatje dat zich
richting augustus wellicht
voortzet. Direct 30 graden
en meer hoeft niet zo, maar
waarschijnlijk zullen velen al
tekenen voor een week lang
22-25 graden bij doorgaans
droog weer op het pleit.

De reisbranche vindt het
allemaal niet zo erg, dit ui
termate teleurstellende
zomerweer. Veel mensen
boeken snel nog even een
reisje naar de traditionele
warme en zonnige oorden.
Strandtenthouders (en niet
Debet aan dit nu al we alleen die op Zandvoort) zijn
kenlange teleurstellende uiteraard minder blij.
weerbeeld blijven actieve
depressies die richting het Meer (strand) weerinfo is er
Noordzeegebied worden via www.weerprimeur.nl
gedirigeerd. Het doorgaans
sturende Azorenhoog ligt weerman Marc Putto
Do.
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90%

90%

65%

wzw. 5

zw. 5

w. 5

w. 4

Weer
Temperatuur

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

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2012
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.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 17 juli wordt de papiercontainer opgehaald in de maandag,
donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 19 juli wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 16 juli 2012 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van
de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van
iedere maand.
Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare bijeenkomst
bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de St.Agatha Kerk
en begint om 19.30 uur.

Controleverordening 2012

De gemeenteraad van Zandvoort maakt bekend dat in de
vergadering van 20 juni 2012 de controleverordening 2012 is
vastgesteld, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.
De controleverordening dient als ondersteuning van de raad
bij het uitoefenen van zijn controlerende taak. De controleverklaring bevat een oordeel over getrouwheid en rechtmatigheid.
De verordening is in te zien op de website www.zandvoort.nl

Reglement van Orde 2012

In de vergadering van 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad van
Zandvoort het Reglement van Orde 2012 voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2012 en ligt
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. Het Reglement van Orde 2012 regelt de werkwijze van
de vergaderingen van de gemeenteraad.

Erfgoedverordening Zandvoort 2012

In de vergadering van 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de erfgoedverordening Zandvoort 2012 vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 5 juli 2012 en ligt ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. De verordening geeft een inhoudelijk toetsingskader
bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor archeologie,
monumenten en beeldbepalende panden.

Verordening gemeentelijke Rekenkamer Zandvoort 2012

In de vergadering van 4 juli 2012 heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de Verordening gemeentelijke Rekenkamer Zandvoort 2012 vastgesteld. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012 en ligt ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website.
De verordening regelt de samenstelling en werkwijze van de
onafhankelijke Rekenkamer Zandvoort.

Te huur aangeboden: Atelierruimte

Door de gemeente Zandvoort wordt in de “voormalige Mariaschool” aan de Koninginneweg 1 te Zandvoort per 1 september
2012 te huur aangeboden DRIE atelierruimtes van circa 45 m2,
zijnde voormalige klaslokalen. De “voormalige Mariaschool”
wordt volledig verhuurd aan Zandvoortse (beeldend) kunstenaars. De maandelijkse huur bedraagt voor het jaar 2012
€ 286,50 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.

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
De tekst van de huurovereenkomst is in te zien bij de balie van
het gemeentehuis.
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 13 augustus 2012
schriftelijk melden bij de Gemeente Zandvoort, College van B&W,
Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 50, wijzigen achter- en zijgevel woning,
ingekomen 02 juli 2012, 2012-VV-081
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.

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.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan OnAir-Events
voor de Kofferbakverkoop die plaatsvindt op zaterdag 15 september 2012 van 10:00 uur tot 17:00 uur op het Gasthuisplein
te Zandvoort.

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?

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Wilhelminaweg 42, plaatsen dakopbouw, verzonden 03 juli
2012, 2012-VV-048.

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.

Bentveld:
- Ebbingeweg 3, bouw van een woning (vervanging vergunning
2012-VV-169), verzonden 5 juli 2012, 2012-VV-062.

Openingstijden begraafplaats

Bezwaarschriften

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 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

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.

paardensport
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autosport

softbal

Kringkampioen dressuur

Twee keer eerste in de regen

Winst voor softbalsters

Tijdens de Kringkampioenschappen van Noord Holland is

Plaatsgenoot Youri Verswijveren heeft opnieuw laten zien

De softbalsters hebben een benauwde thuisoverwinning

De pas 13-jarige Amazone uit Zandvoort won met de pony

met zijn Peugeot 107 twee races om de PTC Cup op een

4-0 voor te hebben gestaan, werd het uiteindelijk 6-5 voor

Wendy Moore kampioen geworden in de klasse B Dressuur.
Joey goud in zowel de eerste als de tweede ronde dressuur
en heeft zich hiermee direct geplaatst voor de KNHS Regio
Kampioenschappen van 21 juli aanstaande.

Wendy Moore en pony Joey

De regiowedstrijd is het
hoogste kampioenschap in de
provincie. Wendy: “Ik ben echt
heel blij maar ook verbaasd, ik
had dit totaal niet verwacht.
Voor mijn gevoel ging het niet
100% goed, ik maakte een
paar fouten en de concurren
tie zag er zo goed uit dat ik
dacht dat een podiumplaats

voor mij onmogelijk was. Ik
ga nu nog harder trainen bij
manege Rückert want als ik
21 juli weet te winnen dan
komt mijn droom echt uit.”
Wendy traint met haar pony
Joey twee à drie uur per dag,
6 dagen per week. Die inzet
is nu dus beloond, op naar de
volgende stap!

dat hij een groot racetalent is. Afgelopen zondag reed hij

kletsnat TT-circuit van Assen. Tot twee keer toe wist hij
met overmacht te winnen.

Met de tweede trainings
tijd begon hij aan de eerste
race. “Ik had nog nooit met
deze auto in de regen gere
den. Ik had de leider al voor
de eerste bocht te pakken,
waarna ik meteen een eind
kon weggelopen van de
rest”, aldus Verswijveren.
Uiteindelijk kwam hij met
15,7 seconden voorsprong

als eerste over de finish. In
race twee vertrok hij van
pole om deze plek niet meer
weg te geven. Met een dik
ke 8 seconden voorsprong
kwam hij voor de tweede
maal als eerste over de fi
nish. Door de goede resul
taten is hij de eerste plaats
in het klassement tot op 6
punten genaderd.

Youri Verswijveren in de regen op Assen

autosport
Twee Nederlanders komen in actie tijdens Masters of F3
Voor de 22e keer vinden komend weekend de Masters of
Formula 3 plaats. De afgelopen jaren heeft RTL GP haar

naam aan dit evenement verbonden, waarbij vorig jaar de
belangstelling onder deelnemers voor de Formule 3 race

iets achter bleef bij de verwachting. Dit jaar telt het veld
rond de twintig rijders en dat is een goed teken.

Masters of formula 3 in 2011 | Foto: archief Chris Schotanus

Op de deelnemerslijst prijken
de namen van twee jonge
Nederlandse coureurs. De
eerste is die van Hannes van
Asseldonk. Deze jonge coureur
werd geboren in Boekel waar
motorcross in hoofdletters
wordt geschreven. Uiteindelijk
vond hij toch zijn weg naar de

vierwielers. Van Asseldonk gaf
ooit zijn visitekaartje af tij
dens een kartrace in Genk (B).
De jonge Hannes liet destijds
op een nat wegdek de snelste
tijden noteren, terwijl de kam
pioen in die klasse dezelfde
tijden reed. Dit jaar komt hij
uit in het Brits Formule 3 kam

pioenschap, maar hij heeft nu
ook enkele races gereden in de
Formule 3 Euroseries.
Van Asseldonk is niet de
enige Nederlander die ko
mend weekend aan de start
van de Masters verschijnt. In
één van de belangrijkste F3wedstrijden van het jaar komt
ook de naam van Zandvoorter
Dennis van de Laar voor.
Normaal gesproken komt
onze plaatsgenoot uit voor het
team van Frits van Amersfoort,
waarmee hij het Duits F3 kam
pioenschap afwerkt. Voor de
RTL GP Masters of Formula 3
zal hij uit gaan komen in het
team van Carlin Motorsport.
Dit team stond aan de basis
van onder meer de huidige
Formule 1 coureurs Jaime
Alguersuari, Daniel Ricciardo
en Jean-Eric Vergne.

Bijprogramma

Evenals de afgelopen jaren is

er ook een druk bijprogramma.
Voor de liefhebbers van oude
Formule 1 wagens en Indycars
komt de BOSS GP Series dit
weekend naar Zandvoort.
De Formula Ford komt met
een groot veld omdat hier
de EuroCup centraal staat.
Daarnaast worden er ook races
verreden in het HDI-Gerling
Dutch GT Championship, de
Dutch Renault Clio Cup, het
Formido Swift Cup kampioen
schap, de sportscars uit het
Dutch Radical Championship
en de toerwagens uit het
Burando Production Open.
Racefans kunnen gratis duin
kaarten downloaden via de
website van RTL GP. Op www.
rtlgp.nl is tevens meer te le
zen over alle nationale- en
internationale autosport. Het
tijdschema en meer informa
tie over de RTL GP Masters
of Formula 3 is te vinden op
www.cpz.nl.

geboekt op het sterke derde team van Kinheim. Na met
onze dorpsgenoten.

Het eerste punt van Laura Koning viel in de 3e inning

Vooral de pitcher van
Kinheim bracht in de eerste
twee innings grote proble
men voor de Zandvoortse
dames maar in de derde in
ning was het feest voor ZSC.
Laura Koning tekende voor
het eerste Zandvoortse punt.
Ankie Koning sloeg daarna de
tweeling Martina en Marcella
Balk plus Wilma Valkestijn
thuis waardoor het ineens
4-0 voor ZSC stond. In de
vierde inning haalden Tally de
Haak en Laura Koning ieder
nog een punt binnen, maar in
de 5e inning was Zandvoort
niet meer bij machte te sco
ren en dat deed Kinheim nu

juist wel waardoor het een
spannende strijd werd. ZSC
won uiteindelijk, maar het
scoorde slechts drie honksla
gen. “De pitcher van Kinheim
gooide zes maal vier wijd, dat
plus twee veld fouten en en
kele wilde worpen en doorge
schoten ballen van de pitcher
en catcher bezorgde ons de
overwinning”, aldus een blije
coach Willy Balk.
Werpcijfers Wilma Valkestijn:
3x3 slag, 3x4 wijd, ze kreeg 8
honkslagen tegen en haar
veld maakte geen fouten.
Beste slagvrouw was Laura
Koning met 3 uit 4 (.750).

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:

A&O Jonker
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

La Bonbonnière
La Fontanella
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Sea Optiek
Slender You
Stichting Classic Concerts
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Venavo
VVV Zandvoort/
Salsa festival
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Dr. Kuyperstraat 16

Cort v.d. Lindenstraat 2F24

Om de hoek bij de zuidduinen staat deze keurig
onderhouden tussenwoning met 3 slaapkamers en een
zonnige achtertuin met stenen schuur en achterom.

Op de 3e en 4e verdieping gelegen hoekmaisonnette
met 2 ruime balkons (Z.O.), 3 slaapkamers en de riante
garage (13.55x4.50) in de onderbouw wordt separaat
aangeboden.

•
•
•
•
•
•

(ver)koop, (ver)huur, beheer, taxatie
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 | 2042 PR Zandvoort | Tel: 023 - 5 715 715

Zandvoortselaan 6
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Een leuke woning die een update verdient
Geheel voorzien van dubbele beglazing
Diepe tuin van ca. 15 meter op het westen
Bergvliering
Woonoppervl. ca. 85m² (excl. schuur/vliering)
Perceeloppervlakte 196m²

•
•
•
•
•

Vraagprijs garage € 45.000,Appartement is gedateerd
Complex voorzien van lift
Berging in de onderbouw
Woonoppervlakte ca. 107m²
(excl. balkons en berging)
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Aan de brede Zandvoortselaan met zijn karakteristieke
woningen misstaat deze bekoorlijke woning uit begin
1900 zeker niet. Deze 3-onder-1 kap hoekwoning heeft van
buiten veel uitstraling en van binnen meer dan voldoende
mogelijkheden om weer dat fantastische familiehuis te
worden maar dan met het comfort van deze tijd.
•
•
•
•

Vraagprijs: € 185.000,-

Vraagprijs: € 339.000,-
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Vraagprijs: € 305.000,-

Gemeentelijk monument
3 verdiepingen; begane grond, souterrain en 1e verdieping
Totaal 6 kamers en op elke verdieping een keukenruimte
Woonopp. ca. 160m², perceelopp. ca. 202m²

Dr. C.A. Gerkestraat 41C
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In een kleinschalig en zeer verzorgd complex (bj ‘04) ligt
op de hoek van de Dr. C.A. Gerkestraat en de Schelpstraat
deze speelse 4-kamer maisonnette op de bovenste etage
(2e/3e verdieping).

e

b
or

vo
r
• Modern appartement met speels
karakter
de
• Ruim balkon op het zuidwesten
n
• Garage met extra parkeerplaats
separaat ter overname
to
h
• Strand in minder
dan
5
fietsminuten
c van Zandvoort bereikbaar
o
• Nabij het
centrum
rk
• Woonoppervlakte
ca. 70m² (excl. balkon)
e
v
Vraagprijs: € 210.000,-

Deze zomer niet op zoek naar een
parkeerplaats?

Huur een garage!
Er zijn nog enkele garages beschikbaar
aan de Van Galenstraat:
Afmetingen garage: 5.45 m x 2.80 m.
Huurprijs € 125,- per maand.
Bel met Johan van Strien van ons
kantoor voor een bezichtiging: 023- 5732880

Kochstraat 17
Naast het bedrijventerrein van Zandvoort Noord
ligt deze zeer royale bedrijfsruimte met een totale
vloeroppervlakte van ca. 641 m², thans onderverdeeld
in 3 leegstaande units welke gescheiden zijn door
eenvoudige scheidingswanden.
• Goede bereikbaarheid
• Nabij uitvalswegen richting Haarlem of Amsterdam
• C.V. installatie, gietvloeren, alarminstallaties

Vraagprijs: € 498.000,-
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Zandvoort weer
in de ban van
hemelwater

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Gemeente trots
op toerist die al
50 jaar komt

Cultuur
Doldwaze
taferelen in
jeugdmusical

Salsafestival goed begin van de zomer
Op vier buitenpodia in het centrum van Zandvoort klonken afgelopen zaterdagavond
de welbekende muziekklanken die duidelijk horen bij een Salsa festival. Het zomerse

festival werd behoorlijk druk bezocht en de vele bezoekers konden zich volop, en
dansend, uitleven. Ook de zon was nog lange tijd een enthousiaste deelnemer, na
een ochtend die alleen maar overvloedig hemelwater gaf.

door Dick ter Heijden

In de vooravond wisten de
bands Septeto Trio Dos Los
op het Dorpsplein en Son
Candela op het Kerkplein
meteen al veel danslustig
en genietend publiek te

De Mannetjes

Zomer in zicht!

trekken zodat het daar met
een al druk te noemen was.
Jammer was wel dat de band
op het Kerkplein het rond
half elf verder liet afweten.
In tegenstelling tot de mu
zikanten op het Dorpsplein
die maar liefst tot bij enen

de heerlijke Caribische klan
ken bleven produceren. De
belangstelling en dansnei
gingen bij de beide bands
Gerardo Rosales y la crisis en
Letica y su Rumbadama in de
Haltestraat bleken vooral la
ter in de avond ook tot zeer

Na deze succesvolle eerste
van in totaal vier festivals die
deze zomer in het centrum
plaatsvinden, wordt al met
veel plezier uitgekeken naar
het volgende muziekevene
ment: het jazzfestival op 3,
4 en 5 augustus.

Damherten afschieten mag
De provincie Noord-Holland heeft vorige week toestemming verleend om damherten, die buiten hun
leefgebied komen, af te schieten. Damherten die het

duingebied verlaten zorgen voor veel overlast voor de
bewoners rondom het gebied, schade aan landbouwgewassen en voor hinder voor het verkeer.

‘De last minutes naar
Zandvoort vliegen
meteen de deur uit!’

drukke toestanden te leiden
en waar eveneens uitbun
dig bij werd gedanst. De
aangekondigde Braziliaanse
Sambaband met de schaars
geklede danseressen heb
ik tot mijn spijt helaas ner
gens mogen aanschouwen.
Misschien was ik te laat of
te vroeg aanwezig.
Een heerlijk Salsafeest dat
zeker voor de vele echte lief
hebbers een aangenaam
warme muzikale ‘douche’
was. Zeker een verademing
na de verpletterende hoos
bui die Zandvoort in de
vroege ochtend teisterde en
de editie van vorig jaar die
verregende.

Salsa staat voor dansen dus het was swingen geblazen zaterdagavond

De provincie heeft nu de
knoop doorgehakt en wacht
niet meer op de gemeente
Amsterdam die maatre
gelen zou moeten treffen.
Bewoners vragen allang

om een afschot vergunning
maar die werd vooralsnog
niet verleend. Nu dus wel.
Op een informatieavond in
Bloemendaal waren de be
woners dan ook blij met de
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maatregel. De overlast is ont
staan door een veel te grote
populatie in de Amsterdamse
Waterleidingduinen, die op
dit moment circa 1.500 dam
herten omvat. De populatie
is er explosief gegroeid om
dat daar, in tegenstelling tot
veel andere natuurgebieden
in Nederland, de herten niet
worden beheerd.

Sport

Winnaar maakt
favorietenrol in
Masters waar

Honden ziek na
eten van drugs
Zeven honden in onze gemeente zijn ernstig ziek gewor-

den nadat ze waarschijnlijk drugs hadden binnengekregen.
Sommige honden zijn zelfs in een tijdelijke coma geraakt.
Waarschijnlijk hebben de
honden hasj of wiet opgege
ten dat ergens op een veldje
achter de begraafplaats in
Oud Noord was gedumpt. De
drugs zijn daar vermoedelijk
achtergelaten door hangjon
geren. Een van de honden is
de negen maanden oude
Labrador van de familie Bol,
Rani.
“Tijdens het uitlaten van
mijn hond merkte ik opeens
dat ze ergens van stond te
eten. Nu is dit bij honden
niet zo bijzonder maar wat er
vandaag gebeurde was wer
kelijk schokkend. In eerste in
stantie leek er niets aan de
hand te zijn, daarna echter,

merkten wij dat Rani ontlas
ting liet lopen. We zagen di
rect dat het mis was; ze zakte
telkens door haar achterpo
ten en was heel schrikkerig
en trilde enorm. Door de die
renarts werd Rani direct aan
het infuus gelegd en kreeg
iets om te braken. Spoedig
werd de conclusie getrokken
dat ze iets van drugs had ge
geten. Toen ik later op de dag
terug fietste naar het punt
waar het gebeurd was zag
ik een handdoek met daarin
en eromheen hasj liggen.
Wat nog veel erger was: het
blijkt dat meerdere honden
momenteel ook bij de die
renarts zijn door hetzelfde”,
meldt de familie.

Een levenslange
financiële partner zijn.
Dat is het idee
van Rabobank
Haarlem en
Omstreken.

Bent u afwezig tijdens de verkiezingen
van 12 september en wilt u toch stemmen?
Kijk op www.zandvoort.nl (verkiezingen)
voor meer informatie.
Gemeente Zandvoort

vervolg op pagina 3
1

familieberichten

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

waterstanden
023 - 571 57 07

UIT VA ART VERZORGING

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl
Erika

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

juli

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

in memoriam
19-07-2000         

        19-07-2012

Ellie Bluijs - van der Meij
Lieve mam,
ik omhels jou met 1000 armen...
               dikke kus Jeannette
Lieve mam,
er is nog niks veranderd,
ik mis je nog steeds...
                  Marco

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

Lieve Oma,
je was bij mij voor even,
mijn oma voor mijn hele leven.
Kleine dingetjes die ik nog weet,
dingen die ik nooit vergeet...
                   Ik mis je, Mariëlle
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Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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D I R E C T E
H U L P
OV E R L I J D E N

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Japans restaurant

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Lauwwarme gerookte paling in het groen
of

Bitterballen van lam met
knoflook-mosterdmayonaise
❖
Kalfsoester met gerookte zalm en kreeftensaus
of

Gebakken grietfilet met béarnaise saus
❖
Witte chocolade mousse met stukjes
melkchocolade
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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Mijn schoonmoeder,
dat gemis dat blijft.....
                  Rina
Lieve Ellie,
jouw warmte en liefde missen wij nog iedere dag...
                  Veel liefs, Ada, Joop, Henk
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Sushi box to go
14 stuks maki € 5,Van 12.00 tot 16.00 uur

Sushi lunch
€ 9,95 p.p.

Van 12.00 tot 16.00 uur
Tevens zijn wij op zoek naar een enthousiaste
en betrouwbare brommerbezorger!
Heeft u interesse? Kom dan een keertje langs
of bel ons op: 023-5735850!
Elke dag geopend van 12.00 tot 22.00 uur
(dinsdag gesloten)
KERKSTRAAT 5 • ZANDVOORT • T. 023 573 58 50
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20-29 Kermis - Badhuisplein
22

Place du Tertre - Poststraat/Kerkplein,

Wolkbreuk teistert Zandvoort opnieuw
Afgelopen zaterdag heeft Zandvoort weer eens onder een

regelrechte wolkbreuk geleden, met alle gevolgen van
dien. In zeer korte tijd vielen er vele centimeters hemel-

water en opnieuw kon het toch redelijk recent verbeterde
rioleringssysteem, met name in het oude centrum, al dat
water niet snel genoeg verwerken.

10.00-17.00 uur

22

Muziekpaviljoen - Martijn Schok Boogie
& Blues Band, 13.00-16.00 uur		

22

Zandvoort Alive - Bruxelles en Mango’s,
16.00-00.00 uur

25

Muziekpaviljoen - Zeemanskoor de
Raddraaiers, 19.00-21.00 uur

29

Kunstmarkt - Raadhuisplein

29

Rekreade - Start van 2 weken kinderfestiviteiten

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 19/ 7 - 25/ 7

Ice Age 4 - 3D (NL)
Dagelijks om 13.30 uur en 15.30 uur

Ice Age 4 - 3D (ENG+NED Ondertiteld)
Dagelijks om 19.00 uur

Our Idiot Brother
Dagelijks om 21.30 uur

Verwacht:
26/7 PREMIERE! Step Up 4 Miami Heat 3d
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

vervolg van voorpagina - Damherten

De ontheffing is geldig vanaf
12 juli 2012 tot 31 december
2015. Gedurende de looptijd
van de ontheffing kunnen
alle herten die zich buiten
het leefgebied bevinden
worden afgeschoten. Voor
het gebruik van de onthef
fing gelden strenge regels.
Afschot mag alleen gedaan
worden door een speci
aal team, dat bestaat uit
de leden van de Stichting
Faunabeheereenheid ZuidKennemerland. Zij hebben
een meldplicht richting de
provincie voor er tot afschot
overgegaan mag worden en

schieten mag alleen in de
daarvoor aangewezen zone.
Ondertussen heeft Fauna
bescherming een voorlopige
voorziening bij de bestuurs
rechter aangevraagd. Zij zijn
het met de vergunningver
lening niet eens en staven
dat door te wijzen naar een
eerdere vergunning die niet
in orde was. Woordvoerder
Niesen hoopt dat de rechter
dan ook naar de uitspraak van
twee jaar geleden kijkt. “Toen
is besloten dat er niet gescho
ten mag worden omdat de
vergunning niet klopte.”

De straten waren in mum van tijd vaargeulen geworden | Foto: Chris Schotanus

Bewoners van het lagere
gedeelte van Zandvoort
(gebied Haarlemmerstraat,
Koninginneweg, Kanaalweg,
Koningstraat, Schoolstraat,
Van Ostadestraat, Jan Steen
straat en Kostverlorenstraat)
hadden als vanouds heel veel
last van het water dat via de
riolering naar boven kwam.
Het was levensgevaarlijk om
met de auto door deze straten
te rijden door de putdeksels
die niet meer op hun plaats la
gen. Deze straten werden dan
ook door de gealarmeerde po
litie direct afgezet. Er waren
panden in het centrum die
30 centimeter water in huis
hadden staan en dan heb
ben we het niet eens over de
kelders die volledig volliepen
met sterk verontreinigd wa
ter. De brandweerlieden, die
door de omvang van de ramp
niet wisten waar ze moesten
beginnen, hebben urenlang
hard gewerkt om al het water
weg te pompen.
Ditmaal waren er ook an
dere plaatsen waar het
water niet snel genoeg
weg kon. Onder andere in
de Frans Zwaanstraat, de
Kostverlorenstraat (nabij ‘de
bocht’), de Linnaeusstraat en
de Burg. Engelbertsstraat was
terdege overlast van heel veel
water en kwamen de put
deksels naar boven door de
stuwing van de watermassa.
Ook de parkeergarage in het
LDC leek wel een zwembad.

Er is veel schade aan de stra
ten, met name in het oude
gedeelte van Zandvoort. De
bewoners van die buurt had
den ’s avonds nog veel stank
overlast door het rioolwater
dat veel sediment had achter
gelaten.

Reactie gemeente

Wethouder Andor Sandber
gen baalde dan ook. “Ik vind
het verschrikkelijk wat er
gebeurd is. Wij hebben in
Zandvoort twee gescheiden
systemen die berekend zijn
op een groot aanbod van
hemelwater. Als die syste
men worden doorbroken, en
dat is helaas gebeurd, is het
dweilen met de kraan open.
Buiten de schuld van de ge
meente, heeft iemand put
deksels weggehaald, waar
schijnlijk met de gedachte
dat het water dan eerder weg
zou stromen. Maar hierdoor
werden de beide systemen
gekoppeld en kwam het sy
steem voor het centrum on
der een veel te grote druk te

staan. De twee pompen in de
bezinkbak onder het Zwarte
Veld, die maximaal 5.000 m3
kan bevatten, konden het ver
volgens niet meer aan”, legt
hij uit. De wethouder laat uit
zoeken wie de deksels van de
putten heeft gehaald. Over
de aansprakelijkheid zegt
de wethouder: “Personen die
schade hebben geleden door
deze wateroverlast, moeten
gewoon de schade melden
aan hun eigen verzekerings
maatschappij. Die neemt dan
contact op met onze verzeke
ringsmaatschappij en dan zal
het balletje gaan rollen.”

Parkeergarage

De parkeergarage in het LDC
is een heel ander verhaal.
Omdat deze nog in aan
bouw is, zijn er problemen
ontstaan. In het verleden la
gen er gevulde zandzakken
klaar in het getroffen gebied
maar die zijn vrij recentelijk
weggehaald. En toen trad
volgens Sandbergen de Wet
van Murphy in werking.

Roestige putdeksels

In de overgang van de Frans
Zwaanstraat naar de Cort
v.d. Lindenstraat zijn vol
gens Sandbergen de proble
men ontstaan omdat daar
juist putdeksels vastgeroest
waren. “In een systeem kan
gerust een putdeksel wegge
haald worden, en soms moet
dat ook. Deze locatie bevindt
zich zover van de scheidings
lijn tussen de twee syste
men, dat daar geen proble
men kunnen ontstaan. Nu
de deksel echter vastgeroest
was, kon het riool de druk
niet meer aan waardoor het
brak en een groot gedeelte
van het wegdek meesleepte”,
is zijn verklaring.

Ook de Frans Zwaanstraat onder water | Foto: Theo Schoonebeek

column

Volgens mij…
is tellen één van de dingen
die je nooit verleerd. Ik be
doel niet ‘op je tellen passen’
maar gewoon het tellen van
de neuzen. Ik werd er aan
herinnerd toen mijn doch
ter vertelde dat ze als bege
leider was mee gegaan op
schoolreisje . “Erg leuk maar
zeer vermoeiend. Sommige
kinderen waren constant
weg”, verzuchtte zij, “het was
steeds neuzen tellen.”
Ik kon ‘t me zo goed voor
stellen, ooit was ik ook hulp
moeder. Met de hele kleu
terschool gingen we met de
bus naar de Hout in Haarlem.
Vooraf was er op school een
indianenfeest en erna gin
gen we op reis. Het was reuze
gezellig. Terug naar school
besloot ik om de kinderen te
tellen. Ik kwam steeds één
kind tekort. Paniek alom, er
bleven een paar ouders ach
ter om nogmaals te zoeken.
De stemming bij de leiding
stond op nul. Terug op school
stond daar fris en fruitig het
gezochte persoontje. Hij had
gewoon in de zandbak ge
speeld en was zeer verbaasd
waar de anderen bleven. Ik
kon het kind wel zoenen.
Snel met de auto naar de
Hout om de achterblijvers
op te halen want mobieltjes
bestonden er nog niet. Later
als activiteitenbegeleider
maakte ik ook uitstapjes
met de bewoners. Zelfs toen
telde ik steeds alle neuzen.
Een keer presteerde iemand
het om bij Sail in IJmuiden
in zijn elektrische stoel een
beter plekje op te gaan zoe
ken. Ik had het gelukkig snel
door en kon hem nog net in
z’n kladden grijpen.
Het tellen ben ik niet ver
leerd. In plaats van neuzen
zijn het nu snavels. Elke dag
tel ik de mussen. Ze zitten
trouw op de schutting te
wachten op het vogel
zaad. Meestal zijn het
er 30! Mis ik er één dan
raak ik niet meer in pa
niek. Dat heb ik inmid
dels afgeleerd.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Vanaf zaterdag
mooi zomerweer

7 juli - 13 juli 2012
Geboren:

Lizzy, dochter van : Velders, Menno en: Martens, Esther.
Guusje, dochter van: Magielse, Michel Gabriel en: Overgaag,
Ilonka Johanna.

Ondertrouwd:

Beck, Dennis William en: van der Linden, Mandy Marjorie.

Gehuwd:

van Veenendaal, Cornelis Willibrordus en: Rosier, Constance
Angenita Helena.

Overleden:

Woonings, Maria Goretti Margaretha Jacinta, oud 60 jaar.
Lubbersen, geb. Groenendaal, Maria Anthonia, oud 91 jaar.
Vlieland, Martinus Pieter, oud 84 jaar.
Boomsma, Jan, oud 63 jaar.
Sneiders geb. Jongebloet, Frederika Christina Maria, oud 87 jaar.
Virtanen, Hely Marita, oud 76 jaar.

RECTIFICATIE

Vorige week is per ongeluk een kopje ‘Huwelijk’ geplaatst
waar had moeten staan ‘Overleden’. Onze zeer welgemeende
excuses zijn gericht aan de nabestaanden. De overledenen
worden deze week daarom opnieuw gepubliceerd:

Overleden:

Boonacker geb. van Put, Louise, oud 84 jaar.
Beuks geb. Keesing, Eveline Arnolda Francisca, oud 91 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J.A.S. Seeleman 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 mevr. M. Holt
Evangelische Gemeente - "Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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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cartoon

Het is nog even door de bekende zure appel heen bijten
deze paar dagen, want het blijft tot aan het weekend

periodiek wisselvallig. Maar daarna volgt eindelijk een
betere weerfase die mogelijk uitmondt in zwoele Zandvoortse zomersferen.

Hoewel uitlopers van het
Azorenhoog proberen door
te dringen tot de Benelux,
lukt dit nog niet volledig.
Het accent van de hogere
barometerstanden komt
met name boven NoordFrankrijk uit. Ten noorden
van deze hoge drukbuffer
blijft het weerbeeld door
stroomd in een strak weste
lijk-oostelijk gericht patroon
en schampen frontale wa
terdragers ons regelmatig.
Vooral op donderdag kan
er weer regen van beteke
nis vallen na een nog rede
lijk verlopen woensdag. De
middagtemperaturen zijn
natuurlijk ronduit te laag
in deze gewone Hollandse
zomer tot nu toe. Ten tijde
van een periode met inten
sieve regenval is het soms
niet veel warmer dan 14-15
graden en buiten de buien
om wordt het een graad of
18. De woensdag was welis
waar een stukje zachter met
een graad of 20.

Het gevolg is dat we einde
lijk een reeks droge dagen
kunnen gaan meemaken
waarop de zon het goed
doet en de temperatuur
bovendien stijgt.
Tijdens de middagen kun
nen we dan rekenen op een
gerieflijke 22-23 graden in
Zuid-Kennemerland en
wellicht komt daar nog
wat bij richting augustus.
Of deze weersverbetering
gaat uitmonden in een
prima en vooral zomerse
start van augustus is op
dit moment niet te zeggen.
Het karakter en de reputa
tie van deze zomer tot nu
toe is niet van dien aard dat
het mooie(re) weer lang
aanhoudt.

Maar misschien is er toch
sprake van een trendbreuk
en verloopt de eerste helft
van augustus prima. Niet
zelden was er juist in die
laatste week van juli zo’n
overgang naar goed zo
merweer waarneembaar.
Zoals gezegd belooft de Zelfs in de allerbelabberd
eindfase van juli (vanaf de ste zomers als die van 1980
21e) beter te gaan uitpakken zagen we die ontwikkeling.
qua weerbeeld. Een stevige
uitloper van het hoog der Meer zomerweerinfo
Azoren richt zich op onze via de weerprimeurlijn,
contreien en nadien vormt 0900-1234554.
zich een aparte cel van hoge
druk pal boven de Benelux. weerman Marc Putto
Do.
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17

17
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60%

40%
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wzw. 4-5

w. 4-5

n. 3

wzw. 3

Wind

Cartoon: Hans
Idee: Jaap

politieberichten

Rijden onder invloed

In de nacht van vorige week woensdag hield de politie in de
Linnaeusstraat een 20-jarige Zandvoorter aan voor rijden
onder invloed. De man viel op doordat hij met hoge snelheid
over de Van Lennepweg reed en bijna een middengeleider
raakte. Bij controle van de bestuurder bleek deze teveel ge
dronken te hebben (520 ugl). De verdachte, een beginnend
bestuurder, kon meteen zijn rijbewijs inleveren.

Brokkenmaker aangehouden

Vrijdagavond rond 22.00 uur werden politiemensen aan
gesproken door mensen die zojuist hadden gezien dat een
automobilist schade had gereden aan de Kostverlorenstraat
en vervolgens was doorgereden. Dankzij het doorgeven van
het kenteken, konden de agenten naar de woning gaan van
de te naam gestelde van de auto. Een in de woning aanwezig
zijnde Amsterdammer van 27 jaar bleek in de auto te hebben
gereden. Een blaastest en ademanalyse maakte duidelijk dat
hij een promillage had van 1.71. Hierop is het rijbewijs van de
Amsterdammer ingevorderd.

Vermist sinds zondagavond 24 juni
Keesomstraat, Flat Distel
Wij missen onze kat Spinnie heel erg!
Hij is inmiddels al 3 weken weg en wij zijn wanhopig.
Spinnie is 5 jaar oud en altijd een binnenkat geweest.
Uiterlijke kenmerken:
wit met grijs/zwart/bruine
cyperse tekeningen,
slanke gecastreerde kater
en vriendelijk maar
enigszins schichtig.
Heeft u hem gezien?

Tel. 06-24157098
of 06-29047527

Zandvoortse Courant • nummer 29 • 19 JUlI 2012

Met oog en oor
de badplaats door

Gashuishofje kan weer 25 jaar mee
Begin dit jaar is gestart met een grote opknapbeurt voor de woningen aan het Gasthuishofje. Afgelopen week is de afronding feestelijk gevierd met een bijeenkomst voor alle

bewoners in het Zandvoorts Museum en de onthulling van een plaquette bij de ingang
van het Gasthuishofje.

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

Verkopers niet gewenst

Rob Haans, algemeen directeur van De Key en Wethouder Gert Toonen onthullen de plaquette

Ronald Elenbaas van Woon
stichting De Key bedankte alle
bewoners, voor wie de ver
bouwing veel ongerief heeft
veroorzaakt. Hoewel het de
bedoeling was dat de huur
ders in hun woningen zouden
blijven tijdens de verbouwing,
bleek dat in de praktijk on
doenlijk. In een huis met open
vloeren, geen gas en verwar
ming en overal stof was niet
te leven, zeker niet voor de
oudere bewoners. De mees
ten zijn uitgeweken naar een
wisselwoning of naar familie
of kennissen. Alleen de be
woners van nummer 16 en
17, Suze en Nico, zijn in hun
woning gebleven, waarbij zij
overdag in een andere ruimte
vertoefden. “Het was behel
pen, maar we hebben het
overleefd”, was het nuchtere
commentaar.
De grote renovatie was in
eerste instantie noodzakelijk
vanwege rioleringsproble

men. De Key besloot om dan
maar meteen de 27 huisjes
op te knappen. De meeste
kregen een nieuwe keuken,
toilet en badkamer. De be
woners die bij de feestelijke
afronding van het project
aanwezig waren, vonden
dat hun huis er op vooruit
was gegaan. Voor Els Nijsen
van nummer 27 was het al
de tweede verbouwing. Zij
woont er vanaf 1979 met veel
plezier. “Mijn huisje zit pal
naast de trap bij de ingang.
Ik ben heel blij met mijn
huisje en het uitzicht op de
tuin. Tijdens de verbouwing
heb ik vervangende woon
ruimte gekregen. Het was
prima geregeld.”
Per huis was drie weken voor
de opknapbeurt uitgetrok
ken. En die planning is door
de aannemer overal gehaald.
Uitvoerder William vond het
een leuk project om te doen.
“Hoewel het voor de bewo

ners veel overlast betekende,
waren de meesten toch vol
begrip. We werden zelfs vol
gestopt met koffie, koek en
andere lekkere hapjes”, ver
telt hij.
De geschiedenis van het
Gasthuishofje, dat in 1947
is gebouwd bij de wederop
bouw, staat in een notendop
vermeld op de nieuwe pla
quette. Bij de bijeenkomst
in het museum zou nader
worden ingegaan op de his
torische achtergrond van het
prachtige stukje Zandvoort,
dat sinds 2010 een rijks
monument is. Hoewel de
grote opknapbeurt groten
deels de binnenkant van de
woningen betreft, hebben
de hekwerken en de keer
wanden aan de buiten
kant ook een opknapbeurt
gekregen, waardoor het
Gasthuishofje er als geheel
weer piekfijn uitziet voor de
komende 25 jaar.

ZANDVOORT SCHOON!? en afvalbakjes…
Eerder berichtten wij dat veel inwoners – en daarmee “de gemeen
te”- erg veel last hebben dat de afvalbakjes die verspreid over de

Gemeente Zandvoort

gemeente zijn opgehangen, binnen de kortste keren weer vol zitten
met -jawel- huisvuil, reclamefolders, tuinafval e.d. De gemeente
heeft ze nauwelijks geleegd of ze puilen weer uit met afval dat er
nou juist niet in thuishoort. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn.
Een aantal bakken dat bij herhaling op die manier gevuld werd is inmiddels herplaatst.
Als alle inwoners helpen door af en toe eens zwerfafval rond de eigen woning op te
ruimen en dit gewoon in de eigen rolemmer te gooien wordt Zandvoort nóg schoner.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

Strandpaviljoen Club Nau
tique werd vorige week
overvallen door een e-mail
waarin Travel Tours vroeg
om op korte termijn ruim
te te reserveren voor een
verkooppresentatie. De
verkoop/reisorganisatie,
die al eerder in een aantal
Zandvoortse horecabedrij
ven dit probeerde, zou daar
hun producten aan de man
willen brengen. Alles wees
op een agressieve verkoop.
Hoewel de bedrijfsleiding
van Club Nautique van
meet af aan geen mede
werking verleende, bleef
Travel Tours aandringen en
had aan voornamelijk de
wat oudere Zandvoorters
al een brief gestuurd. Deze
praktijken zijn door Travel
Tours eerder al bij café Neuf,
De Haven van Zandvoort en
het Center Parcs hotel uit
geprobeerd maar kregen
toen geen voet tussen de
deur. Als men via internet
naar de organisatie gaat
zoeken, komen allerlei on
verkwikkelijke zaken naar
voren over zeer agressieve
verkooppraktijken. Gelukkig
heeft Club Nautique de
boot afgehouden.

Franse markt

Na het succes van de vo
rige jaren organiseert de
vereniging Beeldende
Kunstenaars Zandvoort
(BKZ) op zondag 22 juli
van 11.00 tot 17.00 uur een
Place du Tertre-achtige
markt in de Poststraat die
tot aan het Kerkplein door
loopt. Op deze kunstmarkt
staan kunstenaars waarvan
sommigen achter de kraam
met hun vak bezig zijn. Om
de markt nog aantrekke
lijker te maken voor het
publiek, zijn er kramen
met verkoop van brocan
te, Franse zeepjes, Franse
worstjes, crêpes, en nog
veel meer. Dus kom gezel
lig langs. A bientôt!

‘Tot maandag’

Ook bewoners van het
zorgcentrum Huis in de
Duinen hebben zaterdag
wateroverlast van de wolk
breuk gehad. Tegenover
een van onze medewerkers
klaagde een dame over
het feit dat de kamer van
haar aanleunwoning on
dergelopen was. Meerdere
bewoners bleken daar last
van te hebben. Volledig
ondergelopen huiskamers,
stinkend van de vieze lucht
door water dat via de riole
ring omhoog kwam en alles
drijf- en drijfnat. De vrouw
had in de ochtend in haar
paniek meteen de beheer
der van ZorgContact gebeld
maar kreeg als antwoord:
‘Sorry mevrouw we zijn ge
sloten. Maandag komen we
wel even kijken’. Dat is toch
niet bepaald het antwoord
dat je horen wil…

Curiosa/snuffel markt

Op 25 juli is er van 14.00
tot 16.30 uur een grootse
curiosa/snuffel markt in
woonzorgcentrum A.G.
Bodaan, Bramenlaan 2 te
Bentveld. Er zijn weer hele
leuke spullen te koop zoals
sieraden en klein huisraad.
Bovendien worden er in
teressante curiosa aange
boden, verzameld door de
bewoners. Er zit vast ook
iets voor u bij. Natuurlijk
wordt ook aan de inner
lijke mens gedacht met
verkoop van taart en pof
fertjes. Van de opbrengst
van de markt worden leuke
activiteiten voor de bewo
ners gefinancierd. Tevens
wordt de opbrengst van de
markt verdubbeld door het
Nationaal OuderenFonds.

Toch voetbalgoud

Beelden van Zand(voort)

Heb je in Nederland of in
het buitenland een foto ge
maakt van een zandkasteel
of iets anders moois van
zand? Doe dan mee met
de fotowedstrijd van het
Zandvoorts Museum. Stuur
je foto op naar museum@
zandvoort.nl of kom hem
langsbrengen (woensdag
t/m zondag, 13.00 - 17.00
uur). De foto’s worden be
oordeeld door een profes
sionele jury, bestaande
uit een EK zandsculptuur
bouwer, de directeur van
de World Sand Sculpting
Academie (WSSA) in Den
Haag en Gert Toonen, wet
houder Kunst & Cultuur
van Zandvoort. De foto
graaf van de beste foto wint
een workshop zandkaste
len bouwen georganiseerd
door de Zandacademie in
Kijkduin. De foto’s moeten
vóór 19 oktober 2012 aan
geleverd worden. De uitslag
wordt 2 november 2012 in
het Zandvoorts Museum
bekend gemaakt.

De Zandvoortse Kelly Steen
is met het Nederlands elf
tal U16 (tot 16 jaar) kampi
oen geworden in een sterk
bezet voetbaltoernooi in
Noorwegen. Na eerste
te zijn geworden in een
poule met Noorwegen,
Duitsland en Denemarken,
won Nederland de finale
na strafschoppen. Kelly
speelde, zoals van te vo
ren was afgesproken, om
en om met de andere
keepster. Voetbalminnend
Zandvoort kan trots zijn op
‘onze’ Kelly!
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

APK

Week aanbieding:
Onze heerlijke en bekende
gevulde koek nu € 1,25
Leonidas bonbons nu 200 gram € 4,80
Uw banketbakker van Zandvoort

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

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

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Zaterdag 21 juli 2012

Actie vanaf

donderdag 19 juli
t/m zondag 22 juli

benieuwd naar
naar de
ontwikkelingen
die bankieren
nog makkelijker
OokOok
benieuwd
denieuwste
nieuwste
ontwikkelingen
die bankieren
nogmaken?
makkelijker maken?
Dan heten we je welkom in de ‘ANNO NU EXPRESS’. Een bus, omgetoverd tot mobiel

Dan heten we je welkom in de ‘ANNO NU EXPRESS’. Een bus, omgetoverd tot mobiel
informatiecentrum waar iedere bezoeker op een interactieve manier kan kennismaken
informatiecentrum
waar iedere
bezoeker
op bankieren
een interactieve
kan kennismaken
met de laatste ontwikkelingen
op het
gebied van
waaronder manier
verschillende



Allinson, heel € 1,75



5 afbak petit pain € 1,50

app’s.ontwikkelingen op het gebied van bankieren waaronder verschillende
metABN
de AMRO
laatste
AMRO
Zandvoort, Raadhuisplein 6
ABNABN
AMRO
app’s.
Presentaties over veilig internetbankieren in ons ﬁliaal om 11.00 uur en om 14.00

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

MOBIEL BANKIEREN IN
DE “ANNO NU EXPRESS”

ABN
AMRO Zandvoort, Raadhuisplein 6
uur
Presentaties over veilig internetbankieren in ons ﬁliaal om 11.00 uur en om 14.00
uur

Glasschade

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023-573 64 61 m.i.v. week 30: 023-573 64 34

APPARTEMENTEN OP UNIEKE LOKATIE IN CENTRUM
Haltestraat 15 2042 LJ ZANDVOORT

NOG 2 APPARTEMENTEN TE KOOP !

Appartement 15 E 94 m²
2de verdieping
Vraagprijs € 335.000,- V.O.N.
Oude vraagprijs € 383.000,- V.O.N.

Appartement 15 D 61 m²
2de verdieping
Vraagprijs € 205.000,- V.O.N.
Oude vraagprijs € 235.000,- V.O.N.

Nationale Hypotheek Garantie mogelijk .
Starterlening gemeente Zandvoort mogelijk .
Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

Weekoverzicht : 20 Juli t/m 26 Juli
20 vrijdag
: aardappelen / worteltjes / zalm
21 zaterdag
: aardappelen / asperges / ham
22 zondag
: aardappelen / andijvie / gebraden kip
24 dinsdag
: aardappelen / zomerzuurkool / worst
25 woensdag : aardappelen / spruitjes / gehaktbal
26 donderdag : aardappelen / broccoli / sudderlapjes

€ 8,50

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten
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Leerlingen schoolband
blijken zeer talentvol

Al vijftig jaar graag
gezien in Zandvoort

In het kader van de educatie op muziekgebied van de ge-

Afgelopen maandag werd Oskar Zeidler uit Duitsland

De aanleg van de Natuurbrug Zandpoort kan beginnen.

pen week een project op de Hannie Schaftschool afgerond

gezet. Dat was niet zomaar, Ziedler komt namelijk al vijftig

om voorlopige voorziening voor de aanleg van de natuur-

meente Zandvoort, heeft muziekschool New Wave afgelomet een schitterende uitvoering van de schoolband. De

docent heeft het voor elkaar gekregen dat de kinderen, na
slechts vijf repetities (!), twee nummers konden spelen.

De schoolband van de Hannie Schaftschool

Met slechts vijf keer oefenen
een nummer instuderen is
echt heel knap, laat staan
twee nummers. Toch konden
de leerlingen op een zeer or
dentelijke manier twee he
dendaagse nummers ten
gehore brengen. Veelal be

speelden de bandleden in
strumenten die ze nog nooit
in handen hadden gehad en
dat pleit dus voor muziek
school New Wave. De ouders
en andere belangstellenden
waren dan ook zeer enthou
siast over dit optreden.

door locoburgemeester Belinda Göransson in het zonnetje
jaar aaneengesloten naar onze woonplaats om er zijn
zomervakantie te vieren.

lege heeft met de organisatie van deze wielerronde

een contract voor drie jaar afgesloten, dat de gemeente
€ 85.000 per jaar kost. Maar na de proloog, afgelopen

mei, is er een groeiende weerstand tegen de komst van
dit wielerevenement in 2013 en 2014. Zeker nu er zo
bezuinigd moet worden.

Het Evenementen Platform
Zandvoort zou graag zien
dat de gemeente onder
zoekt of het mogelijk is om
van verdere deelname aan
Olympia’s Tour af te zien.
Het heeft naar de mening
van dit platform niet ge
bracht wat de onderne
mers was toegezegd. Niet
qua publiciteit en niet qua
bezoekersaantal. En juist
dat waren toentertijd de
argumenten van het col
lege om de ronde naar
Zandvoort te halen. Mede
door het slechte weer viel
de publieke belangstelling
zwaar tegen. Ook is er in de
landelijke media zo goed

als geen aandacht besteed
aan de start in Zandvoort.
OPZ heeft onmiddellijk
nadat Olympia’s Tour
Zandvoort had verlaten,
vragen gesteld over de
meerwaarde van dit eve
nement voor Zandvoort
. De ouderenpartij vroeg
zich af of de organisatie
van Olympia’s Tour zich wel
voldoende had ingespan
nen om het programma in
Zandvoort bij een breed pu
bliek te promoten. En begin
deze maand heeft Willem
Paap van de SP bij de raad
een voorstel ingediend
om van de verplichtin

gen aangaande Olympia’s
Tour in 2013 en 2014 af te
kunnen komen. De mo
tie werd met slechts één
stem verschil verworpen.
Nu Paap heeft begrepen
dat Evenementen Platform
Zandvoort ook van de ron
de af wil, overweegt hij in
september weer een mo
tie in te dienen. “Door met
Olympia’s Tour te stoppen,
kunnen we zo maar een
ton bezuinigen. Zo’n groot
evenement is toch niks voor
Zandvoort. We kunnen be
ter iets organiseren waar
de Zandvoorters plezier aan
beleven, zoals vorige week
het Panna Knock-out voet
baltoernooi voor de jeugd.”
Bij de gemeente is inmid
dels intern een evaluatie
rapport gemaakt. De in
houd wordt nog geheim
gehouden, omdat het nog
in het college moet wor
den besproken. En aange
zien het zomerreces nu is

brug afgewezen. De rechter is overtuigd van de belangrijke

functie van het ecoduct en vindt dat het algemeen belang

Natuurbrug Zandpoort

had een oorkonde en een
mooie fles wijn voor hem om
dit heugelijke feit te vieren.
Een goed voorbeeld van de
gastvrijheid in ons dorp en
mooi dat de gemeente dit
opgepakt heeft. Zandvoortpromotie ten top!

Wil Zandvoort al na één jaar van Olympia’s Tour af?
Zandvoort zit met Olympia’s Tour in de maag. Het col-

De rechtbank Haarlem heeft donderdag 12 juli het verzoek

voor het belang van de verzoeker mag gaan.

De locoburgemeester en haar gast

Soms rijdt Ziedler zelfs
meerdere keren per jaar
naar Zandvoort en logeert
dan altijd in hotel Arosa
aan de Hogeweg. De loco
burgemeester vindt het een
felicitatie waard en ontving
hem in de B&W-kamer. Ze

Uitspraak rechter is
startsein voor bouw

begonnen, duurt het nog
even voor een standpunt
naar buiten wordt ge
bracht. Volgens Hilly Jansen,
die voor de gemeente
Olympia’s Tour heeft bege
leid, blijkt uit het rapport
dat er zowel voor- als tegen
standers zijn: “De een vindt
het goed voor Zandvoort
, de ander gruwelt van
het wielerspektakel.” Voor
Willem Paap is het al dui
delijk: “Als ze het zo lang
achterhouden, denk ik dat
het een negatief rapport is,
anders was het college er
wel voor het reces mee naar
buiten gekomen.” Mocht uit
het rapport blijken dat het
evenement Zandvoort wei
nig goeds heeft gebracht en
wel veel geld heeft gekost,
dan zou, zo vinden veel
Zandvoorters, de raad het
college moeten opdragen
met de organisatie van
Olympia’s Tour te gaan pra
ten om van het contract af
te komen.

Afgelopen maandag zijn de
voorbereidende werkzaam
heden gestart. Rondom het
voormalige partycentrum ‘de
Manege’ en de Blinkertweg
zijn hekken geplaatst en het
bouwterrein wordt inge
richt. Het parkeerterrein bij
de Blinkertweg blijft tot half
augustus bereikbaar voor
auto’s, daarna beginnen de
daadwerkelijke bouwwerk
zaamheden voor de aanleg
van de natuurbrug en wordt
de Blinkertweg voor het au
toverkeer afgesloten.

Natuurbrug Zandpoort is
een initiatief van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland,
PWN, Natuurmonumenten,
Waternet, Gemeente Zand
voort en provincie NoordHolland en wordt mede
mogelijk gemaakt door het
Europees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling en de
Nationale Postcodeloterij.
Voor meer informatie over
de aanleg van Natuurbrug
Zandpoort kunt u terecht
op de website: www.natuur
brugzandpoort.nl

Toch geschoten in Sjans?
Het lijkt erop dat er toch geschoten is in grandcafé Sjans in
de Haltestraat in mei van dit jaar. Politieonderzoek heeft

duidelijk gemaakt dat de gaten in de ruit wel degelijk van

kogels afkomstig te zijn. Maar wat er exact gebeurd is,
blijft nog steeds een groot vraagteken voor de politie.
De politie van basisteam
Kennemerland Kust had de
zaak in onderzoek maar kan
niet direct een vinger leggen
op de daders of oorzaak. Het
team kan er op dit moment
niet verder mee. De ingezon
den brief, die vorige week
in de Zandvoortse Courant
heeft gestaan, is daarmee
deels achterhaald gewor
den.
De eigenaren wilden met de
ingezonden brief duidelijk
maken dat er niets aan de

hand is geweest. Wel staken
zij de hand in eigen boezem
waar het gaat om overlast in
de eerste paar weken dat het
grandcafé open was.
De commotie leidde tot een
verplichte sluiting van de
horecagelegenheid, die door
de burgemeester dwingend
werd opgelegd. Na overleg
met de Zandvoortse eerste
burger hebben de eigenaren
toestemming gekregen om
onder strikte voorwaarden
weer open te mogen.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Voor alle ZandvoortPashouder

(in alfabetische volgorde)

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Hele maand juli voor Pashouders:

Kip met mango chutney
uit de wok 500 gr € 7,50
+ gratis lemon-curry rijst

Chateau des Eyssards
rood en wit
geur, smaak en karakter
nu p/fles van € 7,95 voor maar € 6,95
Nu 3 flessen voor maar € 19,95

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Individual Hairstyling - 06-19276204

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie Maritiem
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Remy Draaijer - 06-54323689

Individual Hairstyling

Mooi kapsel bij u thuis!
Voor alle pashouders de aanbieding:

'Zomer klaar met prachtige
highlights + model föhnen
voor 25 euro!

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Voor een afspraak kunt
u bellen naar 06-19276204

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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 F1

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
Orangerie | Beauty | Zandvoort

Shellac Hybride Nagellak

Minstens 2 weken lang genieten van perfect
gelakte nagels? Incl. manicure ca 45 min. € 29
Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Juli Special: Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29!

1 p.p. en niet i.c.m. met andere aanbiedingen
Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

2012

Nu GRATIS zachte
contactlenzen
laten aanmeten
en een maand lang
gratis uitproberen
inclusief vloeistof!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

www.orangeriezandvoort.nl
ZE ZIJN ER WEER! NIEUWE OOGST ZEEUWSE MOSSELEN!
BIJ ONS ALTIJD VOOR DE SCHERPSTE DAGPRIJS!
VOOR PASHOUDERS: GLAS HUISWIJN GRATIS BIJ DE
GEKOOKTE ZEEUWSE MOSSELENGERECHTEN!

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

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

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?

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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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.

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING
WELLNESS MENU VOOR

€ 30,=

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:
15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE
IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

Theaterweken!

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wegens vakantie gesloten
van 20 juli t/m 3 augustus
Waarnemingen:
A t/m K: Dr. Scipio
		
(tel. 5712058)
L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)

Deze zomervakantie
organiseert Theaterschool
Het Nest twee weken waarin
kinderen een echte voorstelling gaan maken.
Vijf dagen werken we van 10.00-16.00u bij Beach
Club Tien aan een voorstelling. Op vrijdagavond
sluiten we de week spetterend af met een barbecue en natuurlijk jullie voorstelling!

8 tot 12 jaar:
13 tot 19 jaar:
Kosten:
Meer info:

23 t/m 27 juli
30 juli t/m 3 augustus
€99,- incl (lunch en BBQ)
info@het-nest.nl

Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Je kunt je nu vanaf nu
weer aanmelden voor
komend seizoen!

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)
Zie ook onze website:
www.huisartsweenink.nl

www.het-nest.nl

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Vakantiebezorg(st)er
gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de vakantieperiode
1 of meerdere malen per week de Zandvoortse brievenbussen
wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl en vul daar je aanmelding in!
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Nieuwe kunstwisseling bij Gallery LaRaven
Na een goede start en veel aandacht van bezoekers is
het tijd voor een nieuwe expositie in de galerie aan de
Thorbeckestraat. Vanaf 18 juli tot en met 12 augustus

exposeren de internationaal bekende kunstenaars Marcel
Schellekens en Will Broome hun kunstwerken.
door Nel Kerkman

Marcel Schellekens

Schellekens volgde zijn op
leiding aan de Academie
voor Beeldende Kunsten te
Utrecht bij de afdeling gra
fiek. Vanaf het begin speci
aliseerde hij zich in de ets
techniek en ontwikkelde hij
een geheel eigen werkwijze
met schilderachtige kleuret
sen, waarbij de over elkaar
gedrukte kleurvakken voor
de beeldopbouw karakteris
tiek zijn. Hij werkt met drie
verschillende etsplaten voor
de basiskleuren rood, geel
en blauw. Door ze transpa
rant over elkaar te drukken

ontstaat een rijk scala van
kleurschakeringen. Hiernaast
maakt Marcel schitterende
schilderijen met olieverf op
doek en paneel. Eerst waren
het voornamelijk voorstu
dies voor zijn etsen maar
deze zijn uitgegroeid tot
een zelfstandige kunstvorm.
Sinds 1986 exposeert hij ook
buiten Nederland zoals in
wereldsteden als New York,
Vancouver, Tokio, Edinburgh
en Wenen. In 1994 ontving hij
de Publieksprijs Grafiek Nu.

Will Broome

Broome heeft met succes in
de Amsterdamse galerie aan
de Herengracht van Marcel

Janicello geëxposeerd. Tijdens
de eerste twee dagen werden
daar al 7 werken van hem ver
kocht. Na zijn opleiding aan
het Londense Central Saint
Martins College of Art and
Design bereikte Broome een
breed publiek en werkte on
der andere voor internatio
nale toplabels als Gucci, Hugo
Boss en Wedgwood. Zijn werk
werd onder meer gepubli
ceerd in magazines als POP,
Dazed & Confused, Wallpaper
en Vogue. Broome's werk
kenmerkt zich door humor
en naïviteit. Zijn herkenbare
stijl zorgde ervoor dat hij een
grote reputatie heeft opge
bouwd bij internationale
modekenners en kunstlief
hebbers. Will Broome expo
seerde eerder in Londen, Parijs
en New York.
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Doldwaze musical Hotel Mesjogge
Afgelopen zaterdag was het zover. Na maandenlang inten-

sief repeteren met 30 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar
was daar dan de verbazingwekkende en vooral vrolijke

voorstelling van Hotel Mesjogge in de Protestantse kerk.
Zo’n vreemd hotel hebben we gelukkig in Zandvoort niet.

De Zandvoortse Courant had een prominente rol

Ruim 130 bezoekers, waar
onder natuurlijk veel familie,
genoten van het toneelspel
en de zang van hun favorie
ten. Wat vooral opviel was
dat de zang als koor zo dui
delijk en mooi overkwam.
De musical ging over gasten
met vreemde kwalen die het
hotel Mesjogge kwamen
bezoeken. Nu was er juist

in dat hotel een symposium
over een nieuw middel tegen
doorgroeiende oren, neuzen
en tenen gepland en hier
wilden de gemene en ge
routineerde reporters van
de ‘Zandvoortse Courant’ een
slaatje uit slaan. Zij sloegen
een aantal doctoren gewoon
knock-out om vervolgens
hun jassen aan de gasten te
verkopen zodat die gasten

het symposium konden bij
wonen. Kortom hilariteit ten
top! Een ware achtervolging
zorgde uiteindelijk voor toch
nog een goede afloop.
De kinderen hebben zich al
lemaal van hun beste kant
laten zien en genoten zelf
ook met volle teugen van
hun toneelspel onder leiding
van Maaike Cappel. Het de
cor was een verhaal op zich.
In eerste instantie mochten
ze dat lenen van een andere
toneelvereniging, helaas liep
dit anders waardoor ze zelfs
op de laatste dag nog een
decor in elkaar moesten zet
ten. Met speciale dank aan
de kundige decorbouwers!
In september starten ze
weer met een kerstmusi
cal ook bij de protestantse
kerk. Interesse om mee te
doen? Neem dan contact
op met Maaike Cappel via
cappe042@planet.nl.

Van Dingstee Kwartet van grote klasse
In een opnieuw matig bevolkte Protestantse Kerk gaf het

Van Dingstee kwartet een prachtig concert. Dit in 1995 op-

gerichte strijkkwartet, bestaande uit de violistes Ingrid en
‘Strand’ van Marcel Schellekens

‘Ball Bear 2000’ van Will Broome

Zin in het Zandvoorts Museum
Het Zandvoorts Museum biedt leuke activiteiten aan die
vooral in de vakantie de moeite van een bezoekje waard

zijn. Zo is tot 21 oktober de tentoonstelling over de internationale geschiedenis van het bouwen van zandsculpturen

te bezichtigen en wordt het maakproces van een sculptuur
in stappen uitgebeeld.

Zandkasteel bouwen tijdens de workshop

Verder worden op het lu
dieke buitenplaatsje met
speciaal zand workshops
‘Beelden van zand’ gegeven
waar jong en oud hun cre
ativiteit, onder begeleiding,
kan proberen en mocht het

regen en dan is er altijd een
leuke speurtocht voor de
jeugd met Koos Matroos
in het museum. Bovendien
kan je meedoen aan de fo
towedstrijd ‘Beelden Van
Zand(voort)’. Tevens treedt

op 28 juli van 14.45 tot 16.00
uur de bekende Zandvoortse
saxofonist Adam Spoor op
in het muziekpodium van
het museum en brengt hij
een programma van Bossa
Nova’s van A.C. Jobim en
liedjes van Frank Sinatra. Het
aantal zitplaatsen is beperkt
dus kom bijtijds.
De workshop wordt nog ge
geven op zaterdag 21 juli en
zondag 29 juli, van 14.00 tot
15.30 uur (€ 4,50 p.p.) Voor
de andere activiteiten kunt
u elke woensdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur bij het
Zandvoorts museum terecht.
Entree voor volwassenen is
€ 2,25, voor jeugd tot 18 jaar
en museumkaarthouders is
de toegang gratis.
www.zandvoortsmuseum.nl

Marjolein (2e viool), broer Ewout (cello) van Dingstee en
Fredrik Boits (altviool), verdiende absoluut beter.

Ewout van Dingstee gaf uitleg over het volgende werk

Ewout van Dingstee gaf
voorafgaande een korte uit
leg over de te spelen werken.
Voor de pauze was dat het
strijkkwartet in a kleine terts,
opus nummer 2 uit 1873 van
Johannes Brahms (18331897).
Van de vele strijkkwartet
ten die Brahms geschreven
heeft zijn er slechts drie
overgebleven. Over het uit
gevoerde strijkkwartet num
mer 2 heeft hij zelfs ruim zes
jaar gedaan. Van de vier de

len begon het ‘Allegro non
troppo’ zeer zangerig, lang
zamerhand uitvloeiend tot
een krachtig einde. Dat gold
zeker voor het laatste deel
‘Allegro non assai’. Dankzij
het vloeiende samenspel
en de gedrevenheid van de
musici heeft het publiek ge
noten van een prachtig klas
sieke uitvoering.
Dat gold nog in meerdere
mate voor het strijkkwartet
nummer 15 in G D 887, opus
161 van Franz Schubert (1797-

1828), dat pas na zijn korte
leven is uitgegeven. Zoals
omschreven staat op www.
musicalifeiten.nl worden in
het lange eerste deel grote
spanningen opgeroepen
door de afwisseling tussen
majeur en mineur. Meteen
al de herhalingen van het
thema in het eerste deel
zorgden voor een boeiend
stuk en de vele variaties in
de speelwijze en vooral ook
het inspirerende en veelvul
dige cellospel was genieten.
Alle virtuositeit van de vier
musici kwam tot uiting bij
het laatste deel ‘Allegro as
sai’ (een Italiaanse muziek
term, die ‘zeer levendig of
snel’ betekent), een ‘tollende
dans die onderhuids iets van
theatrale dreiging lijkt te ver
raden’.
Als toegift en groot contrast
besloot het Van Dingstee
Kwartet met een heel mooie
en verstilde (voor strijkkwar
tet bewerkte) koraal van
Bach. Een waardig einde
aan deze muziekmiddag van
Classic Concerts.
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Z A N D K O R R E L S

Van losse bloem
tot boeket…
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in
nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

Specialist voor al uw bloemwerken.

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

Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
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
op diverse locaties
in Zandvoort.
Tel. 06-28640654
.........................................................
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)

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.
.........................................................
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
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Wij hebben lief omdat
God ons het eerst heeft
liefgehad. -- 1 Johannes 4:19
.........................................................
Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabeti
sche voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

AutobedrijfTrade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat
geschikt voor 2 auto's
Huur € 150,- per maand
06-53256274

Problemen met
administratie?
Ervaren boekhouder
werkt ook op locatie,
€40 p.u. excl. BTW
(min 3u p.keer).
In Zandvoort geen
voorrijkosten.
Tel. 06 53255002
E-mail: info@veenhuijsen.nl
.........................................................
www.dierenbrokken.nl
Gemak dient de
mens! Kijk in onze ver
nieuwde webwinkel.
RoyalCanin, Eukanuba,
Hills, Technical, Nutro
en alle andere grote
(en kleine) merken
voor kleine prijzen!
.........................................................
Te huur:
garagebox
Tj. Hiddesstraat.
€ 105,- per maand.
Tel. 5714825
.........................................................
Home Holiday zoekt
schoonmaker voor de
schoonmaak van par
ticuliere vakantiewo
ningen in Zandvoort.
Interesse? Bel of mail
Babette Last: 023-8223331 /
info@homeholiday.nl
.........................................................
Ervaren verpleegster met
goede referenties
beschikbaar voor
thuiszorg
(24uur service mogelijk)
in en rond Haarlem.
Bel voor meer informatie
06 - 425 77 067
.........................................................
Hoog, Hedi’s kijk omhoog!
Hedi’s International
.........................................................
*Touch of life*
massagetherapie
www.massagezandvoort.nl
*Nails o f life
Manicure&styling
*Gifts of life
Info: 06-55931928
Kosterstraat 11
wo t/m za 11-17 uur
.........................................................
Leuk vrijstaand
zomerhuis
te huur in de groene buurt.
Huiskamer/keuken,
Ruime badkamer met
douche en een slaapzolder.
Interesse, bel 023-5296799.
Vragen naar Sacha

Anno Nu bus komt naar Zandvoort
Zaterdag 21 juli organiseert het ABN AMRO kantoor in

Zandvoort op het Raadhuisplein een dag die in het teken
staat van veilig bankieren, internet criminaliteit en het

genoemde phishing: de valse e-mails die in toenemende
mate in heel het land de mailboxen teisteren. De ‘Anno Nu

Express’ staat op het Raadhuisplein waarin interactieve
demonstraties zullen worden gegeven.
Zowel klanten als nietklanten zijn welkom met al
hun vragen over de tegen
woordige mogelijkheden
van bankieren en internet.
Het kantoor van ABN AMRO
Zandvoort opent haar deu
ren komende zaterdag vanaf
10.00 uur. In verband met de

verwachte belangstelling
wordt de interactieve pre
sentatie op twee tijdstip
pen gegeven, om 11.00 uur
en 14.00 uur. Als u verzekerd
wilt zijn van een zitplaats
kunt u zich inschrijven via
tel. 5715798 of gewoon even
langs te gaan.

Ook direct buiten het kan
toor valt het een en ander
te beleven voor jong tot oud,
klanten en niet-klanten, di
gifreaks en juist ook voor
de digibeten onder ons. “De
‘Anno Nu Express’ staat za
terdag op het Raadhuisplein.
In deze bus kan iedereen
kennis maken met de mo
gelijkheden van bankieren
anno nu. Daarnaast wordt
informatie verstrekt over
een digitale nota, beta
len via Ideal, contactloos
betalen, webcare en nog
veel meer”, zegt Martje v.d.
Klauw, locatiedirecteur in
Zandvoort.

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.

Roeien met de riemen die er waren
Afgelopen zaterdag was er een stortbui in Zandvoort. Binnen korte tijd liepen, als vanouds, de straten
van Zandvoort over. Bewoners kwamen naar buiten en trachtten hun huizen te beschermen tegen
het regenwater, dat vermengd met rioolwater hun huizen binnen liep, ondanks alle dure investeringen
van de gemeente. Wanhopig probeerde men aan zand te komen en vuilniszakken te vullen. Er was
vrijwel niets, men trachtte uit een speeltuintje tussen de wortels van bomen wat zand te scheppen.
In de flats van het LDC stroomde als een waterval het water de liftschachten in, terwijl de liften
nog in werking waren. De parkeergarage liep helemaal onder water en afhankelijke bewoners zaten
gevangen in hun flat. Bewoners trachtten de gemeente te bellen voor een noodplan(?): hulp, zand,
zakken enz., maar krijgen een bandje met de mededeling, dat de gemeente te bereiken is van maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Alle lof voor de brandweer en politie (zonder wegbezuinigde
laarzen), die deden wat zij konden. Maar de gemeente schitterde door afwezigheid en heeft helemaal
niets geregeld bij dit soort calamiteiten. Wie van de gemeente Zandvoort pakt dit falen op zonder
hiervoor de lasten verder te verhogen?
D. Koper
Bewoner van het LDC
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column dierenarts door Fenna Kwakernaak
Kayo heeft ‘gif’ gegeten!
Afgelopen zondag, enkele
uren na een flinke wandeling
in de duinen, begon Kayo, de
jonge labrador van familie
Koper, zich ineens vreemd te
gedragen. Kayo zwalkte op
zijn poten en viel zelfs om,
ook was hij wel heel erg rus
tig. Het baasje van Kayo was
bang dat hij iets vreemds ge
geten had. Kayo is een echte
labrador en eet alles wat hij
tegenkomt, ook dingen die
hij beter niet kan eten.

Die avond knapte hij zeer
langzaam iets op. Inmiddels
hoorde zijn baasje dat meer
dere honden uit Zandvoort
vergelijkbare symptomen
hadden en er mogelijk ‘gif’
in het spel was. Toen Kayo
maandag bij ons op contro
le kwam was hij nog steeds
erg sloom, maar zijn tem
peratuur en hartfrequen
tie waren weer normaal.
Omdat Kayo niet wilde
drinken kreeg hij een infuus.

Gelukkig kon Kayo terecht bij
de dienstdoende dierenarts in
Heemstede, die hem grondig
onderzocht. Hij had een lage
temperatuur en zijn hartslag
was te traag. Al zijn reflexen
waren aanwezig maar soms
wel wat vertraagd. Ook was
hij erg schrikkerig en een
beetje licht schuw. Vanwege
zijn neurologische sympto
men kreeg Kayo een injectie
waarna hij mee naar huis
mocht. Zijn baasje moest
Kayo wel erg goed in de ga
ten houden en om de paar
uur even wakker maken.

Vermoedelijk heeft Kayo iets
gegeten in het duin waar de
nieuwe brandweerkazerne
wordt gebouwd. Aan zijn
symptomen te zien zou dit
goed kunnen gaan om hasj
vergiftiging. Mogelijk heeft
hij spacecake op of ontlas
ting van mensen die drugs
gebruiken.

Dennis van der Geest
wint Olympische ‘voorbode’

Afgelopen zondag kon Zandvoort, en de rest van Nederland, kennismaken met een nieuwe ‘app’ die ervoor moet

zorgen dat KlasseContact, een organisatie die langdurig zieke kinderen via internet hun eigen lessen kunnen

blijven volgen, van de nodige financiën wordt voorzien.
Wereldleider in dit soort technologie, Samsung, maakt

Toeristenbelasting
Sinds jaar en dag ben ik in het bezit van een stacaravan in de gemeente Zandvoort. Ook breng ik
er vele uren door op het strand, in de duinen, in de horeca en bij de detailhandel. Tevens kijk ik al
jaren met grote verbazing naar het beleid dat in deze gemeente gevoerd wordt. Ik bespeur helaas
de laatste jaren steeds meer verloedering en leegstand, in deze ooit zo gezellige badplaats.

Tom Brom

Met Kayo lijkt het gelukkig
beter te gaan. We hopen dat
de andere honden die mo
gelijk ook een vergiftiging
hebben opgelopen, ook snel
opknappen.

Bij het vermoeden van een
hasj/cannabis intoxicatie,
bijvoorbeeld door het eten
van spacecake, moet zo snel
mogelijk contact opgeno
men worden met de die

het mogelijk om dit via de ‘smartphone’ te doen.

Ja het is crisis, er zijn minder toeristen, de omliggende gemeenten zijn aantrekkelijker geworden
en geld is schaars. Maar op dat laatste vlak heeft de gemeente Zandvoort nu wat gevonden! De
laatste toeristen die nog gehecht zijn aan Zandvoort zal de gemeente eens flink belonen door… ja
ja, geniaal, de toeristenbelasting gewoon even met 33% te verhogen! Ik ben winkelier in Amsterdam,
wat denkt u dat er gebeurt als ik morgen mijn prijzen 33% verhoog? Tja, dan zal het wel eens heel
rustig kunnen worden in mijn winkeltje. Succes dus Zandvoort met uw beleid! En uh…..oh ja voor die
33% extra heb ik al snel een retourtje naar Ibiza!

renarts. Indien dit niet al te
lang geleden is gebeurd kan
de hond een injectie krijgen
zodat deze moet braken en
zo mogelijk nog aanwezige
drugs in de maag, uit kan
braken. Het is verstandig om
de hond Norit te geven, dit
kan de aanwezige gifstoffen
in de darmen absorberen.
Verder wordt de hond naar
zijn verschijnselen behandeld.

Dennis van der Geest als eerste over de finish

Samsung had drie Olympiërs
uitgenodigd om de start
van het project luister bij
te zetten. Onder leiding
van de bekende presenta

tor Humberto Tan streden
de voormalig Olympische
kampioenen Dennis van
der Geest, Maarten van der
Weijden en Ellen van Langen

voor het goede doel op een
speciaal aangelegde ‘atle
tiekbaan’ op de boulevard
voor het Van Fenemaplein.
De verrassende winnaar
werd ‘zwaargewicht’ Dennis
van der Geest, met Ellen
van Langen als tweede en
Maarten van der Weijden
als derde. Maar ja, die is dan
ook een zwemmer en toen
regende het al niet meer.
Via de te downloaden app
kunt u zich aanmelden om
mee te doen. Voor iedere ki
lometer die u na aanmelden
wandelt, fietst, jogt of hard
loopt, doneert Samsung € 1
aan KlasseContact. De eerste
€ 1.000 werd zondag gedo
neerd, de rest moet u doen
en dat zou niet een echte on
overwinlijke moeite hoeven
te zijn. Het kost u immers
niets behalve wat gezonde
inspanning.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2012
Vergadering college

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.

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.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

Gehandicaptenparkeren

Schoonmaak GFT-containers

Zandvoort:
- Gasthuisplein 9a, bouw bedrijfsruimte tbv dienstverlening
of detailhandel met twee appartementen, betreft wijziging
op aanvraag: 2011-VV-094, verzonden 11 juli 2012, 2012-VV-068.

Op grond van het op 1 november 1000 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot het opheffen van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Schoolplein t.h.v. nr. 3

Van 23 juli t/m 27 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.

Plaatsen camera’s

De burgemeester heeft besloten tot het plaatsen van vaste
(statische) camera’s op, aan of nabij de locaties, Gasthuisplein
2, Kerkplein 4, Kerkplein 9, Haltestraat 19 en Haltestraat 31,
welke camera’s goed visueel waarneembaar zijn, voor de periode van 30 juni 2012 tot en met 31 december 2012, gedurende
welke periode de camera’s voortdurend beelden zullen opnemen, waarbij de privacybepalingen van de Wet Politieregisters
in acht worden genomen.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Willem Draijerstraat 21, maken van een inrit-uitweg, ingekomen 06 juli 2012, 2012-VV-082.
- Kostverlorenstraat 92-B, plaatsen van een garage, ingekomen
07 juli 2012, 2012-VV-083.
- Strandafgang De Favauge 12, het tijdelijk plaatsen van een
schorrenkeet, 09 juli 2012, 2012-VV-084.
- Zandvoortselaan 40, uitbreiden woning, ingekomen 10 juli
2012, 2012-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 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
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van het concept - besluit vermeld worden. In die gevallen kan
alleen beroep worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend

(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.
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-

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

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
dWe 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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autosport

voetbal

Daniël Juncadella wint Masters of Formula 3
Bij veel verslaggevers en fotografen op Circuit Park Zandvoort was hij torenhoog favoriet.
Daniël Juncadella, die vorig jaar met zijn teamgenoot al in de eerste ronde de hekken

inging, won deze Masters of Formula 3 en bezorgde daarmee het Prema Power team de
eerste overwinning in deze klasse.

Bleekemolen werd uiteinde
lijk als winnaar aangewe
zen. De tweede race ging
naar zijn broer Sebastiaan.
Niels Langeveld van het
Zandvoortse Certainty team
heeft nog steeds de leiding
in het klassement.

Panna toernooi slaat aan
Vorige week woensdag organiseerden Sportservice Heemstede-Zandvoort, de gemeente Zandvoort en Zandvoort

Actief de regiofinale Panna Knock-out in Zandvoort. Panna

Knock-out heeft het hele schooljaar als naschoolse activiteit gedraaid binnen de brede school.

BOSS GP

Een andere grote trekpleis
ter was de BOSS GP. Diverse
zeer fraaie oude Formule 1
wagens aangevuld met oude
GP2 wagens en Champcars
maakten hun opwachting.
Zoals verwacht ging het tus
sen ‘good old’ Klaas Zwart
en Marijn van Kalmthout.
Zwart won de eerste race,
Van Kalmthout de tweede.

Zandvoorts debut

De latere winnaar Daniël Juncadella aan kop

Bij de start was Juncadella
al rap weg. De zoon van
voormalig rallyrijder Carlos
Sainz, Carlos jr, stond ook
op de eerste rij maar moest
toestaan dat de 17-jarige
Raffaele Marciello uit Italië
hem voorbij stak. Even la
ter deed de Nederlander
Hannes van Asseldonk in
de Tarzanbocht precies het
zelfde. Ook hij ging Sainz
voorbij.
Juncadella had alleen in
de beginfase nog even
last van de jonge Italiaan
maar bouwde daarna
langzaam aan zijn eer
ste Mastersoverwinning.
Marciello had het op zijn
beurt niet echt lastig om
dat Van Asseldonk opnieuw
in gevecht raakte met Sainz.
Op de streep was het over
duidelijk Juncadella voor
Marciello, met daarachter
Van Asseldonk die in de
slotfase toch nog handen en
voeten nodig had om zich
Red Bull-rijder Sainz van het
lijf te houden. Met deze der
de plaats was Van Asseldonk
na Giedo van de Garde de
tweede Nederlander die een
podiumplek wist te behalen.

Dennis van de Laar, team
genoot van Sainz, liet ook
een goede indruk achter.
De jonge Zandvoorter
schuwde het gevecht
niet. Uiteindelijk legde de
Zandvoorter beslag op de
dertiende plaats. “Het re
sultaat was niet helemaal
als gehoopt maar dat zorgt
enkel voor meer motivatie
voor de toekomst!”, aldus
Van de Laar na afloop van
zijn eerste Masters.

Dutch GT Championship

Een andere belangrijke com
petitie was de HDI-Gerling
Dutch GT Championship.
Opnieuw blije gezichten bij
het Nissan-team, dat na de
derde plaats vorige week
op het circuit van Zolder (B)
opnieuw een derde plaats
behaalde in de hoofdrace
tijdens de Masters. De
tweede plaats ging naar het
duo Phil Bastiaans en oudZandvoorter Jan Lammers.
Grote winnaars waren Max
Braams en Duncan Huisman
in de Chevrolet Camaro. Een
van de laatste keren dat dit
merk een wedstrijd won, da
teert uit de periode toen Rob
Slotemaker eind jaren zeven

tig begin jaren tachtig met
dit merk furore maakte. Max
Braams won de eerste race,
Duncan Huisman de twee
de. In de hoofdrace was ook
niets in te brengen tegen het
tweetal dat de Camaro met
een ruime voorsprong over
de finish wisten te brengen.

Frontaal gebotst

In de Dutch Renault Clio
Cup ging het zaterdagmid
dag goed mis. De eerste race
werd onder uiterst erbarme
lijke omstandigheden verre
den. Het gevecht ging tussen
Niels Langeveld en gastrij
der Jeroen Bleekemolen,
toen in de zesde ronde de
race gestaakt werd door de
wedstrijdleiding. Jan Muys
boorde zijn Clio in een mar
shallwagen die op dat mo
ment in de S-bocht een an
dere gestrande deelnemer
probeerde vlot te trekken.
De dienstdoende marshall
is met een fikse hersen
schudding en een gebroken
neus opgenomen in het VU
ziekenhuis van Amsterdam.
Muys zelf bleek een wervel
onderin zijn rug gebroken te
hebben, maar had nog wel
gevoel in beide benen. Jeroen

Een andere opvallende ver
schijning was de Suzuki
Swift van Zandvoorter Youri
Verswijveren. Normaal komt
Verswijveren uit in de PTC
Cup van de DNRT, maar tij
dens de Masters mocht de
jonge Zandvoorter eens kij
ken hoe het in een Dutch
Power Pack klasse gaat.
In de training bleek onze
plaatsgenoot behoorlijk snel
met het oude model Swift.
De wedstrijdleiding besloot
de Zandvoortse debutant
strafgewicht mee te geven,
waar Verswijveren niet blij
mee was. In de eerste race
eindigde hij als achtste van
de elf gestarte deelnemers
en in de tweede race was
hij hekkensluiter. De eerste
race ging naar Tommy van
Erp, de tweede naar David
Verzijlbergen.

Formule Ford

In de Formule Ford heers
ten de buitenlanders. Voor
het Nederlands kampioen
schap kwamen Bart van Os
en routinier Michel Florie op
gelijke hoogte. Bij de Radicals
waren het eerst Tim van Gos
en Wim van Genderen die de
overwinning opeisten, in de
tweede race was het Roger
Hodenius die de winst op
streek. In het kampioenschap
houdt Van Gog de leiding.

Bijna een panna

Het naschoolse sportpro
gramma werd vorige week
woensdag afgesloten met
een grootse finale op het
Raadhuisplein, waaraan alle
jeugd in de leeftijd van 5 tot
en met 12 jaar gratis mee
kon doen. Dit deden zij dan
ook echt massaal. Tientallen
kinderen vermaakten zich
op de panna-velden op het
Raadhuisplein.
In korte wedstrijdjes van drie
minuten werd 1 tegen 1 ge
speeld op drie kleine veldjes.
Wie de meeste doelpunten
scoorde won de wedstrijd en
ging door naar de volgende
ronde. Maar boven het sco
ren van doelpunten staat de
panna, het door de benen
spelen van de tegenstander
en weer de bal krijgen, voor

op. Zo een klassieke ‘poort’ is
het hoogst haalbare en levert
direct de overwinning op, on
geacht de tijd die er nog te
spelen is. Na de voorronden
was het rond 17.00 uur tijd
voor de finalewedstrijd. De
Zandvoortse voetbaltalen
ten Mikey en Silvio streden,
aangemoedigd door veel pu
bliek, om deelname aan het
NK-panna in Amsterdam, een
speciaal ontworpen Panna
King T-shirt en natuurlijk de
roem die bij deze titel hoort.
Uiteindelijk werd Silvio Chou
bassi tot winnaar gekroond,
nadat hij op doelpunten voor
stond en in de laatste secon
den zelfs nog een panna wist
te geven. Verliezend finalist
Mikey pakte het erg sportief
op en was terecht trots op
zijn 2e plaats.

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:
Op alfabetische volgorde:

ABN Amro bank N.V.
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort

Dorsman Assurantiën
La Bonbonnière
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Red Coral
Slender You
Theaterschool Het Nest
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vista Vastgoed
Weenink, huisarts
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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OPZ-voorzitter
roept op tot
verdraagzaamheid
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Zandvoort kreeg
100 jaar geleden
eigen waterleiding

Dressuurtalent
wordt tweede
in Noord-Holland

Place du Tertre aan de Poststraat

Drukke badplaats

Voor het derde jaar op rij organiseerde stichting Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) de ‘Place du Tertre’, een

Afgelopen dinsdag en woensdag was het weer eens ouder-

van de Poststraat was het een geslaagd en druk bezocht evenement.

liepen al rond 10.00 uur vol, de ANWB gaf waarschuwingen

kunstmarkt met een Franse inslag. Door de combinatie van aangename temperaturen en de gezellige ambiance

wets druk in Zandvoort. De wegen richting onze badplaats

om richting de kust rekening te houden met lange reistijden en in de filevermeldingen op radiostations kwam de
N201 richting Zandvoort veelvuldig voor. Ook de NS kreeg
veel reizigers te verwerken.

Ouderwets druk op het strand

Poststraat leent zich uitstekend voor intieme Franse kunstmarkt ‘Place du Tertre’

door Nel Kerkman

Telkens weer weet BKZ zijn
bezoekers te verrassen met
unieke en kunstzinnige evenementen. ‘Place du Tertre’
is daar één van. Niet alleen
de BKZ-leden namen deel

aan de kunstmarkt maar
ook veel kunstenaars van
buitenaf komen graag naar
deze markt. Daardoor is de
aangeboden kunst zeer afwisselend met schilderijen,
keramiek, beelden, zilveren
sieraden, glas in lood, vilt-

De Mannetjes

BEDANKT!

Eindelijk ZONNIG!!!
Daarom deze week
15% korting op de
hele collectie
ZONNEBRILLEN!!!!!!!
Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!!!!

‘Het waren 4
fantastische dagen…’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

bewerking, hoeden en knipkunst. Buiten kunst waren er
brocante, Franse zeepjes en
heerlijke worsten en olijven
te koop en ook de crêpes met
drankje vonden gretig aftrek.
Enkele BKZ-leden zaten ontspannen in het zonnetje te
schilderen en gaven daarbij
uitgebreide informatie over
hun kunst.
De jongeren van woonvoorziening de 8 Sprong, gevestigd in de Poststraat, boden
voor hun gebouw hun eigen
gemaakte kunstwerkjes te
koop aan. Per jaar zie je het

niveau van hun kunstaanbod
met sprongen vooruit gaan.
Vanaf de start tot aan sluitingstijd werd de markt
druk bezocht en menig bezoeker liep genietend door
een van de oudste straatjes van Zandvoort, dat zich
uitstekend leent voor deze
gezellige markt. Mocht u de
markt gemist hebben, dan
kunt u ook elke zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
bij de Buzzzzzhalte aan het
Raadhuisplein terecht waar
u perfect kunt slagen voor
mooie kunstaankopen.

Het strand werd goed bezocht en de strandpachters,
maar ook de ondernemers
in het dorp, deden goede
zaken. Het begon al vorige
week toen alle weermannen en –vrouwen ons mooi
weer beloofden. Naar mate
het weekend naderde werden die berichten alleen
maar beter. Maandag viel
het in eerste instantie nog
een beetje tegen, rond 12.00
uur was het nog maar 12°C,
maar hoe meer de dag vorderde werd het warmer en
’s avonds was het uitermate
goed toeven op de terrassen.

Woensdag haalde de thermometer met gemak 28°C in
Zandvoort en dat werd voor
veel mensen weer een beetje
teveel van het goede. “Zo tot
25 graden is perfect, maar
als het erboven komt wordt
het wel zwaar”, meldde een
strandgast uit Amsterdam,
waarna hij de schaduw van
het paviljoen opzocht. Op
het moment van schrijven
is volgens de kenners het
einde van deze eerste warme
periode van de zomer helaas
alweer in zicht. Laten we hopen dat ze daar nu eens flink
naast zitten.

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Ontwerp-bestemmingsplan
“Middenboulevard” (reparatie) ligt ter visie.
Lees verder op pagina 21

023 - 5 735 735

Gemeente Zandvoort

SCOOTMOBIELEN

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten

’t Verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee jouw stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Enige en algemene kennisgeving
Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd,
is vredig gestorven onze moeder, schoonmoeder, oma en opoe

Cor Koning - van Duijn
weduwe van Jan Koning
4 september 1927

Zandvoort

19 juli 2012

Gerard en Ans
Gerard jr. en Kim
Levy
Mireille en Erwin
Simone, Jordy
Kees en Liesbeth
Sjoerd en Mireille
Quentin
Marjolein en Jim
Jan en Corry
Jan jr.
Kees en Floor
Corinne
Miep en André
Poes
Margriet (in liefdevolle herinnering)
Henk
Onze speciale dank gaat uit naar Jan en Lyda, de buurtjes die
altijd klaar stonden voor moeder, huisarts Caroline Roeterdink,
Jacqueline Schouten van het Huis in de Duinen die het mogelijk
heeft gemaakt dat onze moeder in haar geliefde Zandvoort
kon blijven en naar de overige medewerkers van het Huis in
de Duinen voor de liefdevolle begeleiding van onze moeder.
“En ik ben misschien niet altijd even makkelijk voor jullie
geweest, maar ik kán en mág het nu zeggen. Jullie waren goed..!”
- Miep
Correspondentieadres:
W.J. van Leen - Koning
Celsiusstraat 22
2041 TK Zandvoort
Haar afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Jan Jutte
Bemanning en Commissie KNRM Zandvoort
treuren om het heengaan van onze redder.
Voor zijn jarenlange inzet en kameraadschap
zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.
De uitvaartplaats zal op vrijdag 27 juli om 16.00 uur
plaats vinden aan de Vergierdeweg 271 te Haarlem.
2

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

Dankbaar voor de liefde waarmee zij ons omringde, delen
wij u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma

Jantje Zwemmer - Kuipers
Wolvega,
30 januari 1925

Zandvoort,
19 juli 2012

juli/aug

W. Zwemmer
Jan en Cisca
Lars
Hanneke en Willem
Lenneke, Pauline
Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging van het
personeel van afdeling De Branding, Huis in de Duinen.
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Jonkheer P.N. Quarles van Uffordlaan 20
2042 PR Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

in memoriam
26-juli-1918

08-juli-1996

Cornelis (Kees) Innocentius Versteege
Toen U 53 was, zoals ik nu, waren er 4 kinderen
het huis uit. Mijn jongste is 21 geworden deze
maand terwijl U en Mamma er toen nog 4 hadden,
van 10, 12, 13 en 16 jaar oud, met alle
beslommeringen van dien.

Zondag 29 juli 2012
Jamsessie at the Beach

(zie ook de advertentie elders in deze krant)

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Naast mijn liefde en dankbaarheid is er dit ene woord

RESPECT

En voor U ook Mam,
wat ben ik blij dat we U nog hebben.

Op dinsdag 24 juli 2012 is op 80-jarige leeftijd
ons oud-bemanninglid en schuurbaas van
KNRM station Zandvoort ingeslapen na een
ongelijke strijd.

waterstanden

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Eric

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT
30 juli 2002		

30 juli 2012

Elisabeth van der Stam
Eén onoplettendheid in de medische wereld
en weg was jij.
In liefdevolle herinnering
Wij missen jou elke dag, elk uur, elke minuut.
xxx mama, papa, oma, broers, schoonzusjes,
Melanie, Sharon en Damian

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 ✿ juli
✿
i
l
u
j
✿
✿
27 Friday Night Out - Charly Luske in Holland Casino
29 Kunstmarkt - Kunst en boeken.
Raadhuisplein, 10.00-16.00 uur

29 Rekreade - Start van 2 weken kinderfestiviteiten
29 Muziekpaviljoen - Mark Janicello,

Natuurbrug Zandpoort tijdelijk
verboden voor damherten
De nog te bouwen natuurbrug Zandvoort, over de Zand-

voortselaan ter hoogte van het oude partycentrum de
Manege, zal de eerste anderhalf jaar afgesloten zijn voor

damherten. De provincie gaat hekken plaatsen zodat de
damherten niet over kunnen steken. Dat maakte Gedepu-

teerde Jaap Bond (CDA), onder andere van Flora en Fauna,
vorige week bekend.

13.00-16.00 uur

t/m 29 Kermis - Badhuisplein e.o.

✿ august
s
u
t
s
u
g
u
us ✿
✿a
1-5 De Karavaan - Cultureel festijn, Badhuisplein e.o.

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 26/07 - 01/08

Ice Age 4 - 3D (NL)
Dagelijks om 13.30 uur

Ice Age 4 - 3D (ENG+NED Ondertiteld)
Dagelijks om 15.30 uur

STEP UP 4 Miami heat – 3D
Dagelijks om 19.00 uur

Our idiot brother

DAGELIJKS om 21.30 uur

Verwacht:
9/8 Brave – 3D (Disney)
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

‘Ondernemer van het jaar’
Het is nog even weg maar op 15 november 2012 organi-

seert de gemeente de grote, jaarlijkse ondernemersavond.
Tijdens deze avond wordt bekend gemaakt wie de Ondernemer van het Jaar 2012 wordt. De Zandvoortse Courant

start binnenkort met de eerste nominatieronde waarbij de
lezers hun favoriete bedrijf kunnen voordragen.
Alle Zandvoortse ondernemers worden uitgenodigd
om op 15 november in De
Haven van Zandvoort over
het thema ‘Samenwerken’
te worden bijgepraat. In een
anderhalf uur durend programma komen een of twee
sprekers aan het woord die
een korte lezing zullen houden over hoe ondernemers
sterker kunnen worden door
meer de samenwerking op te
zoeken met andere onderne-

mers. Maar bovenal worden
de ondernemers uitgedaagd
om zelf mee te denken en te
praten over het thema.
Tijdens de vorige ondernemersavond, september
2011 in Center Parcs, is het
imago van Zandvoort weergegeven met 5 kernwaarden:
Lef, Ondernemend, Gastvrij,
Bruisend en Samen. Het
thema ‘Samenwerking’ is
daar duidelijk onderdeel van.

Herten voorlopig nog achter het hek

Volgens de Gedeputeerde is
het probleem van de damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen (AWD)
dermate groot dat het eerst
opgelost dient te worden.
Daarbij houdt hij rekening
met een periode van circa

anderhalf tot twee jaar. Hij
wil niet dezelfde toestanden in Nationaal Park Zuid
Kennemerland als in de
AWD. “Het hek is een tijdelijke maatregel die genomen
moet worden om overlast in
te perken. We verwachten dat

we het damhertenprobleem
binnen een paar jaar onder
controle hebben. Dan kan
het hek weg. Daarnaast willen we kijken of de maatregelen die we nu tegen herten
nemen, helpen. Dat kunnen
we beter onderzoeken als
we de natuurbrug afsluiten’,
aldus Bond in het Haarlems
Dagblad.
Navraag bij de provincie levert een nuance op. Volgens
een woordvoerder van Bond
komen de hekken er wel,
maar dan voor de periode van
de bouw, om de bouwplaats
te beschermen. “De kleinere
dieren kunnen er gewoon
door. Als over anderhalf jaar
de bouw gerealiseerd zal zijn,
hebben we waarschijnlijk ook
een groot deel van de overpopulatie opgelost en dan staat
niets meer in de weg om de
hekken weg te halen”, aldus
de woordvoerder.

D66 vraagt om burgerinitiatief
beter mogelijk te maken
In het zomerreces ligt over het algemeen de politieke acti-

viteit op een zeer laag niveau. Toch kwam de raadsfractie
van D66 met een verzoek naar het college. De sociaalliberalen vragen namelijk, door middel van een brief van frac-

tievoorzitter Robbert de Vries, om een verordening voor
een burgerinitiatief mogelijk te maken.
D66 vraagt aan het college
om aan de raad een voorstel
te doen voor een verordening op het burgerinitiatief.
Daarin wordt vastgelegd
hoe burgers onderwerpen
op de agenda van de raad
mogen plaatsen. D66 vindt
een burgerinitiatief, met elementen van een raadgevend
referendum, een aanvulling
op de bestaande participatiemogelijkheden.
De huidige inbreng van inwoners en belanghebbenden in onze gemeente kan
als volgt globaal worden
samengevat: de gemeente
Zandvoort streeft er naar de
burgers niet alleen optimaal

te informeren, maar ook om
ze bij het bestuur van de gemeente enige inbreng te geven. Naast wettelijke regels
m.b.t. inspraak kent de gemeente Zandvoort ook een
participatiemodel, waarin
verwoord wordt wanneer
en hoe burgers bij de formulering en uitvoering van beleid worden betrokken. Ook
is er gelegenheid om een
afspraak te maken met een
lid van het college, om zaken
schriftelijk aan te kaarten bij
raad, college of burgemeester en om gebruik te maken
van de inspreekmogelijkheden in een aantal bijeenkomsten van de raad, zo valt te
lezen in de brief.

“De fractie van D66 Zand
voort zou graag de inspraak
van de inwoners nog verder
regelen in een wettelijke regeling en stelt daarom voor
om een burgerinitiatief verordening met daarin vervat
elementen van een raadgevend referendum als aanvulling op bestaande politieke
participatiemogelijkheden
aan de gemeenteraad aan te
bieden en te laten vaststellen.
Door afkalvend vertrouwen,
waardoor de politieke besluitvorming grotendeels buiten
het bereik en zelfs buiten het
weten van vele Zandvoorters
plaatsvindt, wordt de vraag
niet: “willen de politieke partijen directe democratie?”,
maar:“willen de Zandvoorters
directe democratie?” Zo ontstaat een instrument om de
Zandvoorters de mondigheid
te geven die ze op sportief,
cultureel, sociaal en andere
terreinen ook al hebben”, zegt
De Vries in zijn brief.

column
Zonnige
zondag

Dit was wat het dorp nodig had. Een mooie, warme,
zonnige zondag. De Duitsers
hadden vakantie, de scholen
waren vrij en er was muziek
in het dorp.
Ze zaten aan de koffie en
keken naar buiten, tegen de
zon in en wat voelde dat verblindend fijn. Vandaag zou
een topdag worden voor
Zandvoort, dat kon niet anders. “Wat heb jij gisterenavond gedaan?” vroeg de
een aan de ander. “Weinig”,
antwoordde de jonge vrouw.
“Doet je weleens iets anders dan?” zei iemand gevat. Ze deed net of hij hem
niet hoorde. “Ik wist dat
het vandaag topdruk zou
worden”, vervolgde ze, “en
daarom leek het me beter
om vroeg mijn mandje in te
gaan, nietwaar Kees?” Kees
reageerde niet vanachter
zijn zonnebril. Hij was te
druk bezig met het verwerken van de alcohol van de
vorige avond. Hij keek naar
buiten, naar de mensen die
voorbij liepen en maar 1
missie hadden: zo snel mogelijk met hun kont op het
strand liggen. Dat zou hij
ook willen doen, maar dan
wel in de schaduw onder
een grote parasol en misschien met 1 koud biertje
binnen handbereik. Door
de haast die al deze mensen
hadden, waren ze natuurlijk
van alles vergeten en daar
was hij voor. Voor het eerst
verscheen er deze ochtend
een glimlach op zijn gezicht.
De baas zou blij zijn aan het
einde van de dag. Dan maar
even op zijn wenkbrauwen
doorpezen. Toen ze buiten op weg naar hun werk
liepen, zei iemand voor de
grap: “And be careful, cause
it’s a jungle out there.” Toen
gingen ze elk hun eigen
weg. Kees had behalve een
kater ook mazzel vandaag. Hij had de Grote
Krocht. Hij haalde zijn
digitale bonnenboekje
tevoorschijn en zette
de pas er in.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

Praktijk H.A. Scipio Blüme, huisarts

14 juli - 20 juli 2012

Koninginneweg 34a 2042NM Zandvoort

Geboren:

Julian Micha, zoon van: Lantang, Bryan Anthony en: Kamstra,
Dolly.
Sophia Helena Ariëlle, dochter van: Mooney, Marcella Veronica.
Jaeden Mitchell, zoon van: Groen, Peter en: Dal, Milena Karin.
Sam, dochter van: Janssen, Pim en: Smit, Sharon Jo-ann.

Ouder & Peuter Yoga

Ondertrouwd:

Ontspanning voor lichaam en geest Nieuw op de woensdag extra les!
Woensdag 11:00 – 12:00
12 september t/m 19 december

Hueting, George en: Edhard, Jolanda Ingrid.

Gehuwd:

Willemsen, Willem Arend Jan en: de Gans, Natasja.

Overleden:

Timmermans, Gerard, oud 81 jaar.
Bruins, Sico Cornelis, oud 88 jaar.
Zwemmer geb. Kuipers, Jantje, oud 87 jaar.
Koning geb. van Duijn, Cornelia, oud 84 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
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
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 oktober t/m 12 december

Hatha Yoga
Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december
Donderdag14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Bridge voor Gevorderden
Voor mensen met enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30
24 september t/m 10 december

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout,
alles mag. Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen.
Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur 31 oktober t/m 14 november € 15,-

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden.
De cursus houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Nieuw:
Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen )in de ochtend!
Woensdag 10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Workshop Tarot voor beginners
twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30

Recepten via receptenlijn 023 - 5712345

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Een heerlijk aardbeien schelpje,
gevuld met een banketbakkers room
en verse aardbeien en slagroom
van € 2,35 voor € 2,10

Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

13 t/m 20 november

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is.
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december
Woensdag 20:00 – 21:30
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Na 17:00 uur en in het weekend 023 - 5453200

JazzDance 55+Jong

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

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

Waarneming
F. Weenink
A t/m K: 023-5712499
B. van Bergen L t/m Z: 023-5719507

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x
wandelen voor € 25,Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

Spaans Beginners

www.zandvoortsecourant.nl

6 augustus t/m
17 augustus 2012

Denderend door de duinen

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Oplage: 9.250 exemplaren

Wegens vakantie
gesloten

19 september – 12 december

PowerPoint
De mooiste presentaties leren maken
Dinsdag 19:30 - 21:30
30 oktober t/m 27 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330

t
Wij gaan me

e
i
t
n
a
k
Va Van Maandag 30 Juli
t/m.

Maandag 20 Augustus

Dinsdag 21 Augustus zijn wij weer geopend!
Met alle kleur, fleur en geur!!!
Bloemsierkunst Jef en Henk Bluijs.
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Met oog en oor
de badplaats door

Juf Greet Vastenhouw bij afscheid
verrast met Koninklijke Onderscheiding
Na 36 jaar onderwijs heeft Greet Vastenhouw-Paap af-

scheid genomen van ‘haar’ kinderen met een geweldig

feest. Tijdens het officiële gedeelte ontving zij, tot haar

grote verrassing, uit handen van wethouder Gert Toonen
een Koninklijke Onderscheiding voor haar buitengewone
inzet in de samenleving.

Greet Vastenhouw op de bok bij Jaap Kroon

door Nel Kerkman

Eigenlijk was het een dubbel
afscheid voor de leerlingen
van de Beatrixschool, immers
in het nieuwe schooljaar
2012-2013 krijgt alleen groep
8 nog een jaar les, de andere
groepen gaan naar andere
Zandvoortse basisscholen.
Maar ondanks dit vooruitzicht hadden de leerlingen
hun uiterste best gedaan om
hun juf een fantastische muzikale show aan te bieden.
Om na haar pensionering
buiten andere liefhebberijen
ook nog iets om handen te
hebben zal het cadeau, een
schilderset en een tafelezel,
zeker van pas komen.

Geweldige leerkracht

Als een echte koningin werd
Greet Vastenhouw door Jaap
Kroon met zijn koets thuis opgewacht om daarna door het

dorp naar het schoolgebouw
‘De Golf’ vervoerd te worden.
Daar stonden alle kinderen
met spanning te wachten om
hun juf te gaan verrassen. Na
de gezellige playbackshow
was er een receptie waar ceremoniemeester Klaas Koper
de genodigden verwelkomde.
Via een videoboodschap
sprak de verhinderde algemeen directeur Ben Cüsters
van stichting Salomo lovende
woorden over Vastenhouw.
Van de 36 jaar was ze er 28
in dienst geweest als kleuterleerkracht, zowel bij de
Klimop Kleuterschool, de
Oranje Nassauschool als de
Beatrixschool. Vooral door
haar muzikale inbreng was
ze zeer geliefd bij de kinderen.

Maatschappelijke
inbreng

Toen was het de beurt aan
wethouder Gert Toonen

om Greet in het zonnetje
te zetten. “Als actief vrijwilliger zet zij zich sinds 1955
op alle maatschappelijke
terreinen in, niets is haar te
veel. Ze was actief bij de accordeonvereniging Davida in
Zandvoort van 1955 tot 1974
en geeft samen met de andere 5 leden als Davida nog
steeds uitvoeringen in bejaardentehuizen. Sinds 1984
is Greet Vastenhouw pianiste van het koor Sixpack
en is ze vaste invaller bij het
Zandvoortse koor The Beach
Pop Singers. Sinds 2003 begeleidt zij met accordeon
het Shantykoor Schevingen.”
Als dank voor haar tomeloze inzet speldde Toonen
haar het lintje op als Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Haar man Teun Vastenhouw
gaf in zijn speech, emotioneel, aan wat een geweldige
vrouw en oma ‘zijn Greetje’
wel was en vond het een
eer om straks samen met
haar als geridderde op het
bordes te staan. Klaas Koper
tenslotte memoreerde de
fijne tijd die hij met het
echtpaar Vastenhouw heeft
beleefd en in het bijzonder
met Greet bij de Zeskamp
1972/73 en daarna bij het
Spel zonder Grenzen in
1974. Het officiële gedeelte
was ten einde en onder een
hapje en drankje werd er
afscheid genomen van een
sociaal bevlogen persoon.
Ondanks haar pensionering
zal ze nog vaak als vrijwilliger Zandvoort gaan verblijden, met of zonder haar
accordeon.

ZANDVOORT SCHOON!? en huisvuil….

Gemeente Zandvoort

Bijna alle laagbouwwoningen bieden huisvuil in rolemmers aan;
de ene week de groene, de andere week de grijze.
Als iedereen zijn afval kritisch wegdoet (apart aanbieden van glas,
papier, karton, Klein Chemisch Afval, plastic) en het afval los in de
rolemmer gooit, komt er een zee aan ruimte vrij. Dan is het nooit
nodig om afvalzakken naast of boven op de –open!- rolemmer aan
te bieden. Met alle gevolgen van wegwaaien, open vreten door
dieren, zwerfvuil, van dien.
Heus, wij kunnen keer op keer bewijzen dat het makkelijk kan.
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)

Een goede buur

De konijnen van het Dieren
tehuis Kennemerland zijn
ontzettend blij met de ‘legeflessen-bonnenactie’ van
Vomar Zandvoort, waar ook
5 andere filialen aan meededen. De donatie wordt
besteed aan een nieuwe
konijnenflat. De oude houten flat is erg lastig schoon
te houden en is te klein voor
de dieren. De konijnen mogen met goed weer regelmatig buiten in een ren lopen, maar als ze binnen zijn
is het goed als ze ook rechtop kunnen staan in hun verblijf. De nieuwe konijnenflat
wordt gemaakt van aluminium, wat veel hygiënischer is en de afmetingen
per verblijf worden groter.
Op 20 juli kon filiaalmanager Martin van Dieden het
Dierentehuis een cheque
ter waarde van € 106,15
overhandigen. Zowel de
Vomar, de filialen, als de
klanten worden heel hartelijk bedankt voor de actie
en donatie en natuurlijk is
iedereen van harte welkom
om de nieuwe behuizing te
gaan bezichtigen.

Oud en Nieuw

De 5 vaste jaarrondpaviljoens op het Zandvoortse
strand mogen tijdens de
jaarwisseling tot 02.00 uur
geopend blijven. Hierdoor
kunnen zij een Oud en
nieuw feest organiseren,
waar ongetwijfeld belangstelling voor zal zijn. Het
college van B&W, dat bij
wijze van proef dit heeft
besloten, ziet het als een

aanvulling in het kader van
de ambitie om jaarrond een
aantrekkelijk programma te
bieden voor bewoners en bezoekers. De combinatie Oud
en Nieuw, Nieuwjaarsduik
en Winterwonderland in het
centrum maakt Zandvoort
aantrekkelijker voor een toeristisch verblijf. Daarnaast
zijn alleen kleinschalige Oud
en Nieuw feesten elders in
Zandvoort en is er behoefte
van bewoners en bezoekers
aan Oud en Nieuw feesten
op het strand. De sluitingstijden voor strandpaviljoens
worden op andere feestdagen niet verruimd. Begin
2013 wordt de proef geëvalueerd.

De Karavaan is onderweg
naar Zandvoort

De Karavaan, een reizend
theatergezelschap georganiseerd door de Cult uur
compagnie Noord Holland,
komt van 1 tot 5 augustus
voor de eerste keer naar
Zandvoort. De Karavaan
trekt sinds 5 juli door NoordHolland. Na Hoorn aan zee
en Egmond aan zee, ligt het
festivalhart van De Karavaan
vanaf woensdag op het
Badhuisplein in Zandvoort

aan Zee. De verschillende
theatervoorstellingen vinden niet alleen daar plaats
maar ook op diverse bijzondere locaties elders
in Zandvoort. Een greep
uit de voorstellingen:
‘Het klein meesleeptheater’ van mama Roux, late
night spektakel ‘Aap-NoodBoem’, muzikaal liefdesverhaal ‘Een mond vol zand’
door Orkater, theatraal
hoorspel 'Door de Wind'.
Kijk voor meer informatie
over de programmering op
www.karavaan.nl.

Er op uit

Op zondag 5 augustus organiseert de Amsterdamse
Waterleidingduinen een
wandeling onder begeleiding van natuurgidsen. Zij
weten de mooiste plekjes
en kunnen al uw vragen beantwoorden. Het vertrekpunt is bij het bezoekerscentrum De Oranjekom 1e
Leijweg 6 in Vogelenzang.
Om 13.00 uur wordt er gestart. Aanmelden is niet
nodig en buiten een entreekaartje is verder alles
gratis.

Gefeliciteerd

Tijdens het 90-jarig bestaan van de Zandvoortse
Reddingsbrigade was er
een kleurwedstrijd georganiseerd voor de jeugd. Uit
de vele toegezonden kunstwerkjes zijn er drie gelukkige winnaars uitgekozen. Het
zijn: Sophie van 9 jaar uit
Haarlem, Anjali van 10 jaar
uit Zoetermeer en Sijmen
van 6 jaar uit Zandvoort.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Actie vanaf

donderdag 26 juli
t/m zondag 29 juli

Voor al uw: Bitumen daken
Pannen daken
Shingle daken
Zink werken
Lood werken

Altijd: Vrijblijvende offerte!
Reparatie onder garantie!
Eerste hulp bij stormschade!
Voordelige onderhoudscontracten!
Nu ook: Schoorsteen vegen

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

Bezoek ook onze website! www.dakcentrale.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

presenteert
zondag 29 juli 2012

Jamsessie
at the Beach
Met isaac bullock
Bas Phaff - guitar
Camilla Alfieri - Vocals & backings
Moniek Smids - Vocals & Backings
Sander Mens - Drums
Tim van Westerop - bas
Roelof Ruis - Accordeon
Joost.M. Meijers - geluidsman

Vanaf 14:00
Loungen, Swingen, hapjes &
Drankjes in ons Beach House
beach club 10
strandweg 10, zandvoort aan zee, tel: 023-5713200
www.beachclubtien.nl



Zonnekorn, heel € 2,50



4 suiker donuts € 2,50
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Bridgeclub Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 100 te Zandvoort.
Aangesloten bij de Ned. Bridge Bond.

Zoekt nog enkele leden
voor de maandag en vrijdagmiddag.
Wij beginnen weer op maandag 3 september
en vrijdag 7 september.
Bereikbaar met bus 80 en 81 parkeerplaats aanwezig (vrij).
Voor inlichtingen fam. Aukema
Tel:023-5730706. E-mail: aukema@zonnet.nl

Welcome to the Real
jazz edition 2012
Dorpsplein

Kerkplein

Haltestraat midden

Haltestraat einde

19:30 uur:
Spoor 5

20:15 uur:
John Engels
Quintet ft.
Arthur
Heuwekemeijer

20:00 uur:
Vincent Koning
Quartet ft.
Sjoerd
Dijkhuizen:

20:15 uur:
Ob6sion

Adam Spoor - sax / zang,
Frans van Tongeren - piano,
Peter van Lisenburg - trompet,
Henriet van Rossum - contrabas, René de Hilster - drums

22:00 uur:
Martijn Schok
Boogie Woogie &
Blues:
Martijn Schok - piano, Greta
Holtrop - zang, Rinus
Groeneveld - saxofoon,
Eduardo Blanco - trompet,
Hans Ruigrok - basgitaar,
Maarten Kruiswijk - drums.

Arthur Heuwekemeijer - saxofoon, Jan Reinen - keyboards,
Surprice act, contrabas n.n.b.
John Engels - drums

Vincent Koning - gitaar,
Sjoerd Dijkhuizen - tenorsax,
Jos Machtel - contrabas,
Robert Jan van Straalen drums

22:45 uur:
Benjamin
Herman
Trio

22:00 uur:
Feenbrothers:

Benjamin Herman - saxofoon,
Erns Glerum - contrabas,
Joost Patocka - drums

Paul van der Feen - alt- &
sopraansax, Mark van der
Feen - keyboards, Clemens
van der Feen - contrabas,
Matthijs van der Feen - drums.

Efraïm Trujillo - saxen,
Jeroen van Helsdingen keyboards, Sven Schuster
- contrabas / basgitaar,
Victor de Boo - drums.

22:45 uur:
Heavenly Jazz
Session…

Musici van de diverse podia
maar ook nieuwe muzikanten
komen jammen.
Spektakel!

Vrijdag 3 aug: Jazz Behind the Bar / Zondag 5 aug: Jazz on the Beach...

Zie ook: www.muziekfestivalzandvoort.nl

www.vvvzandvoort.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Voorzitter ondernemersplatform
roept op tot verdraagzaamheid

Respect en verdraagzaamheid. Dat zijn de woorden die Jos

Hesp, de voorzitter van Ondernemers Platform Zandvoort,
steeds laat terugkomen tijdens een gesprek over het
functioneren van OPZ. Hij doelt daarmee op de opgefokte
sfeer die er op dit moment heerst in het dorp, mede ontstaan door foutieve informatie via social media als Twitter
en Facebook. Het OPZ is in feite de grootste gemene deler
voor de handel binnen de Zandvoortse gemeente en kan
door overleg met belangrijk gesprekspartners nog meer
gaan betekenen.
ten we daar dan
ook met z’n allen
aan gaan werken.
In deze economisch zware tijden moeten we
het elkaar niet
moeilijker maken
dan nodig is.”

Voorzitter Jos Hesp

“Op Facebook zijn de nog
niet gecorrigeerde notulen
geplaatst van een bijeenkomt van OPZ, een club
van ondernemers, en het
college. Daarin werd de
wethouder onjuist geciteerd, alsof deze zich negatief zou hebben uitgelaten
over groeperingen die zich
kritisch uiten over het parkeerbeleid. De wethouder
heeft echter bedoeld te zeggen dat Zandvoort er niet
bij gebaat is in negatieve
zin in het nieuws te komen
en dat gebeurt helaas wel”,
aldus de OPZ-voorzitter,
die ook even gezegd wil
hebben dat de gemeente
van goede wil is. “Ze weten
ook wel wat beter is voor
Zandvoort.”
Hesp licht het nog even
toe: “Dat is wat ik bedoel
met respect voor elkaar. Ik
ben er van overtuigd dat
niemand er op uit is om er
een zooitje van te maken.
Iedereen heeft het beste
voor met ons dorp. Maar la-

Dat OPZ een
overbodig instituut is, zoals
hier en daar zou
worden beweerd,
daar is Hesp het
absoluut niet
mee eens. Het
OPZ heeft volgens hem wel degelijk bestaansrecht. Hij vindt echter
dat OPZ als overkoepelende
organisatie niet op de voorgrond hoeft te treden. Het
zwaartepunt moet volgens
hem bij de vertegenwoordigde verenigingen liggen.
In het platform zitten de
voorzitters van diverse verenigingen als OVZ, de vereniging van strandpachters
en de horeca, alsmede een
afvaardiging van de Kamer
van Koophandel en de VVV
en medewerkers van de gemeente. Hesp: “We bespreken dingen die voor alle betrokkenen van belang zijn.
Kijk, zaken binnen de verenigingen, moeten de ondernemers zelf oplossen. Met
feestverlichting of iets dergelijks, daar bemoeien wij
ons niet mee. Wij zijn voor
gemeenschappelijke zaken
als veiligheid en parkeerbeleid, waar alle clubs belang
bij hebben. Ook praten wij
met grote ondernemers
van buiten Zandvoort of ze
geen interesse hebben om

naar Zandvoort te komen.
Dat zijn moeilijke processen. Daarom is het ook zo
belangrijk dat Zandvoort
niet steeds negatief in het
nieuws komt, bijvoorbeeld
over parkeren of criminaliteit. Dit soort zaken zijn
slecht voor Zandvoort.”
Wat verdraagzaamheid betreft, geeft hij de volgende
voorbeelden: “Als de strandpachters roepen dat het
parkeren aan de boulevard
in de winter weer gratis
moet, reageren de ondernemers in het dorp dat dit
dan ook in het centrum
moet. Daaruit proef ik dan
een vorm van jaloezie. En als
de paviljoenhouders van de
vaste strandtenten vragen
om met Oud & Nieuw open
te mogen blijven tot twee
uur ’s nachts, dan klinkt er
ook weer kritiek. Maar je
kunt onmogelijk een oudejaarsfeest geven dat om
twaalf uur moet stoppen,
want dan heb je geen eens
de tijd om elkaar een gelukkig nieuw jaar te wensen.
Als je dat dan uitlegt, zie je
dat er opeens wel begrip is.”
Jos Hesp is sinds twee jaar
voorzitter van OPZ. “Ik ben
bij ‘het grote publiek’ niet
bekend. Ik hoor vaak zeggen: “wat weet hij er nou
van, hij woont niet eens in
Zandvoort”. Dat klopt ten
dele. “Ik woon al 18 jaar in
Bentveld, maar dat valt toevallig wel onder Zandvoort.
Ik ben voor OPZ gevraagd
vanwege mijn bestuurlijke
ervaring. Dat men mij niet
overal kent, daar ga ik nu
iets aan doen. Ik ben van
plan de komende tijd naar
de diverse verenigingen toe
te gaan om OPZ beter voor
het voetlicht te brengen.
Iedereen moet weten dat
wij als OPZ overal voor open
staan. Je kan aan mij van alles vragen. Ik ben heel goed
benaderbaar”, sluit hij af.
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Heeft Zandvoort het schoonste
strand van Nederland?

Die vraag stelt de stichting Nederland Schoon. Jaarlijks
organiseren zij de verkiezing Schoonste Strand van Ne-

derland. Deze maand is het startschot gegeven voor de

publieksverkiezing van 2012. Strandbezoekers, inwoners
van strandgemeenten en overige betrokkenen kunnen

eenvoudig via www.heteffectvanschoon.nl hun stem uitbrengen op hun favoriete strand.

Veel bezoekers betekent ook veel rommel

De Nederlandse strandgemeenten, waaronder natuurlijk ook Zandvoort, zetten zich dit jaar weer in om
de titel in de wacht te slepen. Door te stemmen bepaalt het publiek zelf welk
strand de opvolger wordt
van Renesse, de winnaar van
vorig jaar. Alle stemmers maken bovendien kans op twee
VIP-plekken voor één seizoen

op dat schoonste strand.
Onlangs zijn de paviljoens
Paal 69 en Storm 8 met
MyBeach gestart. Het unieke
van dit initiatief is dat bezoekers zelf het strand schoonhouden in plaats van de
gemeente of het paviljoen
dat moet doen. Stichting De
Noordzee doet samen met
strandpachters een oproep

aan alle bezoekers om mee
te helpen de hoeveelheid
afval op het strand en in zee
terug te dringen.
De afgelopen vijf jaar zijn de
Nederlandse stranden ruim
twee keer zo schoon geworden. Vorig jaar waardeerden de ANWB-inspecteurs
onze stranden zelfs met
een 9,2. Justine de Haas van
Nederland Schoon zegt hierover: “Strandbezoekers spelen een belangrijke rol bij
het schoon houden van het
strand. Het is dan ook niet
meer dan logisch dat zij de
kans krijgen om hun eigen
schoonste strand te kiezen.”
Stemmen, door middel van
een kleine vragenlijst op een
Facebookpagina, kan tussen 1
juli en 31 augustus. Op de site
zijn de tussenstanden continue zichtbaar. Het strand
met de hoogste gemiddelde
score is de publiekswinnaar
en mag op 4 september aanstaande de publieksprijs in
ontvangst nemen.

Herten, welkom in mijn tuin!
De afdeling van de Partij voor de Dieren (PvdD) in NoordHolland heeft vrijdagochtend met bewoners van onze
woonplaats bordjes in hun tuinen gezet met daarop de

tekst ‘Herten, welkom in mijn tuin’. Dit als protest tegen

het provinciebesluit, om herten die zich buiten het leefge-

bied van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) be-

vinden af te schieten en om te laten zien dat er ook men-

sen zijn die geen problemen hebben met herten in de tuin.

Het eerste bordje wordt in de grond geslagen

“De gemeenten Bloemen
daal, Zandvoort en de provincie lijken te denken dat alle
mensen rond de AWD willen
dat de dieren worden afgeschoten omdat er wel eens
geklaagd wordt over herten
in de tuin. Niets is minder

waar. Veel mensen vinden
de herten juist prachtig. Het
liefst zien ze de dieren in het
natuurgebied, maar de dieren
zijn ook welkom in de tuin.
Daarom heeft de Partij voor
de Dieren borden laten maken met de tekst ‘Herten, wel-

kom in mijn tuin’”, aldus een
woordvoerder van de partij.
Fractievoorzitter van de PvdD
in Noord-Holland, Bram van
Liere, plaatste het eerste
bordje in de tuin van Nina
Versteege-Ojevaar. Een tiental inwoners was afgekomen
op de bordjes en wilde deze
ook graag in de tuin zetten. De PvdD hoopt dat veel
borden geplaatst worden in
de omgeving van de AWD.
“Daarmee hopen wij Veluwse
toestanden te voorkomen,
waar de dieren onnatuurlijk
schuw zijn geworden voor
mensen door de jacht”, zegt
Van Liere. De actie is nadrukkelijk bedoeld om te laten
zien dat mensen geen afschot willen vanwege herten
in de tuin. “Het lokken, verstoren of voeren van damherten
is door de wet verboden. Wij
propageren dat met deze actie zeker niet”, sluit hij af.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING
WELLNESS MENU VOOR

€ 30,=

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:
15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE

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

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

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

"Wij bieden onze klanten persoonlijke service, goede producten in
combinatie met duidelijk en onafhankelijk advies. Bankieren zoals
vroeger met de technologie van nu."
Minze Zwerver,
Directeur SNS Bank regio Heemstede, Haarlem Zuid & Zandvoort

De SNS Bank is de bank voor iedereen.
• Hoge rente op je spaarrekening
• Rente op je betaalrekening
• Onafhankelijk en duidelijk advies als het gaat om je hypotheek,
pensioen of gouden handdruk
• Betaalbare verzekeringsproducten

6 dagen per week geopend aan de Binnenweg 3 in Heemstede.
Voor afspraken of meer informatie bel je met 0900-1850.
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Anno Nu Express trekt
veel belangstellenden

Bewoners aanleunwoningen
werden snel geholpen

De Anno Nu Express van de ABN AMRO bank, die zaterdag

Bij de grote wateroverlast in Zandvoort, zaterdag twee we-

stelling getrokken. In de bus, maar ook in het filiaal van

tie ondernomen om de nare gevolgen voor de bewoners zo

weten over digitaal en internet bankieren, de apparatuur

richt in de rubriek Oog en oor onder het kopje ‘Tot maan-

op het Raadhuisplein heeft gestaan, heeft veel belang-

ken geleden, heeft het team van ZorgContact juist veel ac-

Zandvoortse Courant • nummer 30 • 26 JUlI 2012
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Ideaal zomerweer
tot vrijdag
Tot vrijdag blijft het voorbeeldig zomerweer met eindelijk

de bank, werden veel gasten ontvangen die meer wilden

klein mogelijk te houden. Dit in tegenstelling tot het be-

ook weer eens ideaal strandweer. De augustuszon maakt

waarmee dat gedaan kan worden maar ook over de geva-

dag’, waarin ZorgContact pas maandag in actie zou komen.

een. Richting vrijdag stijgt het kwik landelijk tot (bijna) 30

Een dergelijk telefoontje is
daar beslist nooit ontvangen,
aldus facilitair manager van
ZorgContact René Henskens.
Hij was op zijn vrije zaterdag
al rond half tien aanwezig
in het Huis in de Duinen om
poolshoogte te nemen en
ging met een ploeg van vijf
collega’s direct aan de slag
in de door wateroverlast bedreigde aanleunwoningen.

meer bewolking vanaf de ochtend.

ren en waarschuwingen daaromtrent.

De Anno Nu Bus op het Raadhuisplein

Martje van der Klauw, de filiaalmanager in Zandvoort, was
blij dat het een geslaagde dag
was geweest. In twee sessies
konden de mensen in het
bankgebouw informatie krijgen over digitaal bankieren,
bankieren via de smartphone,
veilig bankieren en het zogenaamde phishing. “We zaten

tot twee keer toe vol. Ook de
bus, waar men op allerlei manieren kennis kon maken met
internet bankieren, was het
een komen en gaan. De medewerkers van de bus hadden
nog nooit zoveel toeloop gehad. Een geslaagde dag voor
zowel onze klanten, als voor
niet klanten”, zei ze tevreden.

Ook een vertegenwoordiger
van Woonzorg kwam in de
middag een kijkje nemen.
Alle woningen op de begane
grond werden bezocht en er
werd bijna overal water gedweild. Familieleden werden
gebeld en iedereen werd opgevangen in de grote zaal met
koffie en broodjes. Een actie
die zeker door de bewoners
werd gewaardeerd.

Huis in de Duinen

Politiek stelt vragen na wateroverlast
De fracties van de VVD en OPZ hebben het college vragen

gesteld over de wateroverlast na de stortbui van zaterdag
twee weken geleden. Kostbare voorzieningen als water-

buffer en pompen, alsmede de speciale noodvoorziening
bij het circuit, zouden voldoende moeten zijn om wateroverlast te voorkomen. De fracties willen onder andere opheldering over de bediening van de pompen.
“Een inwoner heeft zelfs de
laatste van de drie pompen
handmatig aangezet. Twee
andere pompen waren eerder op de ochtend (handmatig) aangezet. Dienen deze
pompen bij hevige regenval
altijd handmatig aangezet te
worden? Of was hier sprake
van een technisch mankement?”, schrijft VVD-raadslid
Jerry Kramer. Het komt in de
ogen van de VVD vrij amateuristisch over wanneer deze
pompen slechts handmatig
te bedienen zijn. Tevens hebben zij diverse klachten gehoord over de (telefonische)
bereikbaarheid van de gemeente. Kramer vraagt zich

af waarom de piketdienst niet
heeft gefunctioneerd.
OPZ-fractievoorzitter Carl
Simons: “Over deze wateroverlast doen inmiddels diverse geruchten de ronde in
het dorp. Bijvoorbeeld dat
sommige pompen niet (goed)
gefunctioneerd zouden hebben, dat de persoon die verantwoordelijk is voor het aanzetten van de pompen zou
zich hebben verslapen, dat de
pomp zou zijn uitgezet i.v.m.
de hervatting van de bouw
in het LDC-project. Gezien
de omvangrijke schade als
gevolg van de wateroverlast,
is het zaak dat de gemeente

snel opheldering verschaft,
zodat de geruchten over de
vermeende oorzaak, naar wij
hopen, spoedig kunnen worden ontzenuwd.”
De Zandvoortse Courant
meldde in de editie van vorige week al dat volgens
wethouder Sandbergen de
pompen in de wateropvang
in het LDC-gebied volledig
hebben gefunctioneerd. Het
college beaamt dat in hun
antwoord op de vragen van
de beide fracties. “Het regenwater in het centrum wordt
opvangen en afgevoerd via
de bergingskelder onder het
Zwarte Veld. Hier zijn drie
pompen aanwezig die automatisch functioneren door
middel van aansturing door
een gemaalcomputer. De gemaalcomputer en de pompen
functioneerden uitstekend,
dit is zowel telefonisch als
fysiek gecontroleerd”, aldus
het college.

“De wateroverlast in met
name het laag gelegen gebied in het centrum, is mede
ontstaan door het ongecontroleerd openen van putdeksels. Met de beste bedoelingen is dit deels gedaan door
de hulpdiensten en deels
door bewoners. Hierdoor zijn
de twee gebieden en daarmee twee aparte rioolstelsels met elkaar in verbinding
gezet. Dit heeft als gevolg
gehad dat de bergingskelder
in het centrum veel extra
regenwater op moest van
gen en dat uiteindelijk niet
meer kon bergen. Het openen van putdeksels, zonder
de coördinatie van de gemeentelijke piketdienst, kan
averechtse gevolgen hebben.
Dit geldt met name voor de
Koninginneweg”, zegt het
college dat tot slot nog wil
mededelen dat de gemeente opnieuw zandzakken gaat
uitdelen aan bewoners in de
betreffende gebieden.

overuren en schijnt ook op donderdag zo’n 14 uur achtergraden. Zandvoort komt lager uit door onder andere al wat
Het devies is om -indien mogelijk- deze beste fase van de
zomer nog even mee te pikken, want zomerperioden
duren immers nooit lang in
Nederland en zeker niet in
deze wisselvallige zomer.
De temperatuurcontrasten zijn groot deze week.
Zondagochtend vroeg werd
door sommigen zelfs nog
een dun laagje ijs geconstateerd op het afdakje,
terwijl de 30 graden nu zo’n
beetje binnen bereik ligt.
Weersbepalend blijft ook op
donderdag een hogedrukgebied dat met het accent ten
oosten van Nederland is uitgekomen en dat geeft meestentijds een aflandige wind.
De wind zal voornamelijk bivakkeren tussen oost en zuid
tot vrijdag. Daarna ruimt de
wind naar zuid tot zuidwest.
De mensen op het strand
hebben ook op donderdagmiddag te maken met wat
zeewind die een aangename verkoeling kan geven.
Het zeewater is dit jaar niet
warm met amper 17 graden
momenteel.

kwetsbaar voor buien vanuit
het zuiden, vooral later op de
dag. Onweer is mogelijk en
ook windstoten. Bovendien
kan er veel neerslag vallen in
korte tijd. De laatste kaarten
van het Amerikaanse weermodel laten het overigens
wel meevallen met de buien.
Deze buienstoring vormt de
overgang naar aanmerkelijk
koeler weer in het komende
weekend.
Het is onzeker of het weer na
het weekend snel herstelt.
Waarschijnlijk zit een weersverbetering er niet echt in en
schakelen we over naar een
licht wisselvallig weerbeeld
met gematigde temperaturen. Eigenlijk helemaal in
lijn dus met deze niet al te
beste zomer tot nu toe. De
kans op een formidabele
augustusmaand is sowieso
niet al te groot na een zeer
natte en onbestendige juli.
Dat vertelt ons de kalenderklimatologie. Net als dat in
de winter de kans op een
koude februarimaand vrij
groot is als januari ook al
winters verliep.

Meer weer via
Op vrijdag kan het dus eerst www.weerprimeur.nl
nog warm worden, maar
de atmosfeer is dan wel al weerman Marc Putto
Do.
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas

		

Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13

Gratis
bandencheck

Tuincentrum

Laat uw vakantie niet stranden,
controleer uw banden!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

1 uur wandelen
1 dag rust

•
•
•
•
•
•
•

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

Bel nu voor een afspraak…

EEn niErpatiënt moEt Er hEEl vEEl voor
ovEr hEbbEn om EEn bEEtjE normaal
tE lEvEn. Wat hEEft u ovEr voor EEn
niErpatiënt? StEun onS. KijK Wat u
Kunt doEn op niErStichting.nl

Na het slechte begin van de zomer hebben wij
nu weer een nieuw assortiment zomerplanten
van nu nog te planten variëteiten.
Kruiden.
Vaste planten
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting

 023-5719013

Spoedreparaties

Glasschade

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 27 Juli t/m 2 Augustus
27 vrijdag
: aardappelen / sla / kibbeling
28 zaterdag
: aardappelen / spinazie ei en gehaktbal
29 zondag
: aardappelen / doperwtjes / sudderlapjes
31 dinsdag
: aardappelen / rodekool met appeltjes / gebraden kip
  1 woensdag : aardappelen / rode bietjes / gehaktbal
  2 donderdag : aardappelen / worteltjes / schnitzel
Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
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.
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Iets te (ver)kopen?

Plaats een Zandkorrel
Zie pagina 16
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Slagerij Marcel Horneman

Het is weer tijd voor Rekreade
De vrijwilligersstichting Rekreade in Zandvoort verzorgt

iedere zomervakantie twee weken activiteiten voor kin-

deren van 4 tot 12 jaar. Rekreade is dit jaar van 29 juli t/m
10 augustus en er zijn deze keer drie locaties: Zandvoort

Noord, Zandvoort centrum en Center Parcs. Ieder locatie-

team verzint een eigen thema aan de hand waarvan ze
gaan werken.

Een van de vele programmaonderdelen

Elke dag is onderverdeeld
in twee dagdelen, de eerste van 10.00 tot 12.00 uur
en de tweede van 15.00 tot
17.00 uur. Tussen de twee
dagdelen hebben de teamleden pauze en worden de
activiteiten voor de middag

voorbereid. De kinderen hoeven vooraf niet aangemeld
te worden. Laat wel bij het
brengen van de kinderen
hun gegevens achter.
Er zijn dit jaar 3 locaties
waarvan Center Parcs

Sporen uit het verleden

nieuw is. Deze locatie is in
het gebouwtje naast de
slagbomen, Vondellaan 60.
Locatie Noord is in het gebouw van OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55, en locatie Centrum is te vinden
in het Jeugdhuis naast de
Protestantse kerk, Poststraat
1. In de eerste week van
Rekreade is de vossenjacht in
het centrum van Zandvoort.
Alle teamleden zijn verkleed. De kinderen moeten
de vossen natuurlijk zien
te vinden! De kosten voor
deelname aan de vossenjacht is € 1. Traditiegetrouw
wordt Rekreade afgesloten op 10 augustus met
een Santekraampie op het
Raadhuisplein waar de kinderen kunnen meedoen
aan heel veel activiteiten.
De kosten voor deelname
aan álle activiteiten op het
Santekraampie is € 3.
Kijk op pagina 18 voor het programma van de eerste week
Rekreade in de 3 locaties.
door Nel Kerkman

Het oude mannen- en vrouwengasthuis
De afbeelding van dit fraaie glas-in-

door Erna Meijer

Wat een prachtige slagerij met een geweldig assortiment
is daar toch op de Grote Krocht gevestigd. Marcel Horneman, die al vanaf 1989 in de zaak staat en deze tien jaar
geleden heeft overgenomen, kan samen met zijn medewerkers met recht trots zijn.
Een keur aan overheerlijke
vleeswaren ligt uitgestald,
met als specialiteit toch wel
de iedere dag vers gemaakte
paarden-, grill- en gekookte
worsten. Voor de kenners: ook
de Louman Vleeswaren uit de
Jordaan (een begrip in Am
sterdam) zitten in het assortiment. Van belang is tevens
te weten dat sinds een paar
weken eveneens vleeswaren
zonder gluten en lactose verkrijgbaar zijn: ham, corned
beef en magere kalkoenborst.
Van de vele vleessoorten
noemen we de Schotse Black
Angus ribeye en de hele Ierse
ossenhaas (per stuk 2 kilo), die
slechts € 35 per kilo kost en op
verzoek in handzame (invries-)
porties gesneden wordt. Er is

loodraam was oorspronkelijk een

ook een ruime keuze in kanten-klare producten zoals de Een noviteit is de zelfgebouwwisselende dagschotels en de website www.123diner.nl.
Vanaf huis kunt u vóór 13.00
stamppotten.
uur uw eigen maaltijd samenMet het eindelijk fraaie zomer- stellen, die dan na 16.00 uur
weer komt de barbecue ook kan worden opgehaald. Het
weer te voorschijn. Hiervoor klinkt simpel, en dat is het ook,
heeft Horneman een speci- maar u zult verrast zijn van de
ale folder beschikbaar, waarin ontelbare mogelijkheden! Of u
naast de geijkte hamburgers nu een stamppot (klein, miden worstjes ook enorm veel del of groot) met gehaktbal,
andere vleesmogelijkheden worst of stooflapje, een pasalsmede salades, sauzen en tagerecht, oosterse schotel,
bijgerechten worden aangege- salade of een kogelbiefstuk
ven. Wilt u het zich eens mak- met gebakken aardappeltjes
kelijk maken dan is er naast de en broccoli wenst, op de site
zeer complete groepsbarbe- kunt u het eenvoudig samencuepakketten voor 10 personen stellen.
(à € 75) ook de all-in barbecue catering. Marcel: “U hoeft Slagerij Marcel Horneman,
dan alleen het aantal gasten Grote Krocht 7, tel. 5719067.
(min. 10 personen) door te www.slagerijhorneman.nl.

Kunst als uiting van emotie

schuifdeur tussen twee kamers. Later kreeg het raam als kastdeur een

functie en het past goed in het in-

In het Kennemer Gasthuis, locatie zuid, in Haarlem expo-

Het gebrandschilderde raam is een

30 september haar schilderijen met als titel ‘Art is an ex-

nier Dirk v.d. Mije gemaakt heeft.

stract, soms figuratief en met een knipoog naar de oude

terieur van het beeldbepalend huis.

seert onze plaatsgenote Annet Koper van 1 juli tot en met

van de vele kunstwerken die glaze-

pression of emotion’. De werken zijn vol kleur, soms ab-

De gebrandschilderde
afbeelding is van het in
1583 gebouwde oude
mannen- en vrouwengasthuis dat stond op
het Gasthuisplein. Links
van het Gasthuis liep de
Baan en rechts de toenmalige Rozenobelstraat.
Wegens bouwvalligheid
is dit unieke pand in de jaren 1928/1929 afgebroken.

geven en wij zorgen voor de
rest. Bijvoorbeeld: om 17.00
uur worden de gasten met
een hapje en een drankje ontvangen. Om 17.45 uur starten
wij met de uitgebreide barbecue (naast vlees ook zalm
en gambaspiesen) en om
19.15 uur wordt het dessert
geserveerd. Drank en dessert
zijn afkomstig van buurman
Peter Tromp. Een klein uurtje
later zullen wij klaar zijn met
afruimen en vertrekken wij
met alle spullen. Borden, bestek en glaswerk verzorgen wij
ook, dus geen afwas voor u!”

meesters.

Het beeld op de topgevel
stelde een gebaarde visserman voor. De gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn in het Raadhuis
overgezet en het beeldje
van de visserman is te
zien in het Zandvoorts
Museum en is nog het
enige tastbare materiaal
dat nog herinnert aan het
Gasthuis.
Werken van Annet Koper in het Kennemer Gasthuis

Annet Koper heeft een voorkeur voor kleurrijk, abstract
en modern. Ze maakt de
schilderijen vooral in olieverf en acrylverf, waarbij ze
de combinatie met gips, papier, zand en zelfs borduurwerk niet schuwt. Inspiratie
komt uit de wereld om haar
heen en vooral uit de natuur.
Haar voorkeur gaat uit naar
vormen en kleuren waarvan
je blij wordt. De kunstenares is in 2001 met schilderen begonnen en heeft haar
vaardigheden en technieken
in verschillende ateliers ontwikkeld. Inmiddels heeft zij
verschillende exposities in
Zandvoort en Heemskerk
gehad. Een aanrader!
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand juli voor Pashouders:

Lekker…..uit Noord-Holland
Smaaq, zacht gerijpt,
vol van smaak, zacht belegen
Nu 500 gram voor maar € 5,49

Kip met mango chutney
uit de wok 500 gr € 7,50
+ gratis lemon-curry rijst
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie Maritiem
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

PERSONAL TRAINER
1 maand
10% korting
e

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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

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.

5%

korting*

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2012
(geldig tot en met 31-12-2012)

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
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.

rs de aanbiedingen van deze week
Walk of Fame

herenshirts
Speciale actie:
ALLAN
RED
T-shirts v-hals 2-pack € 20,-

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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

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?

Residence Pandora
ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

8 RIANTE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE

- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Bruto woonopp. 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Privé parkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder
- Complex voorzien van lift en videofooninstallatie
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n.
- Oplevering: direct beschikbaar
Voor informatie en/of bezichtiging:
Greeven makelaardij
Tel. 023-5739234
www.greevenmakelaardij.nl

VoF Cocarde
Tel. 023-5714165
www.residence-pandora.nl

Vraag ook naar de mogelijkheden tot huur!
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De beste oplossing voor een
mooie en gezonde wereld?
Daar zet Natuur & Milieu zich al 40 jaar
met hart en ziel voor in.

Maak het verschil
met een jubileumgift
natuurenmilieu.nl/40jaar
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column door Mandy Schoorl

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Marianne de Bruijn
Over het algemeen zijn de mannelijke dorpsgenoten eerder

over te halen om ons een kijkje in hun leven te geven. Deze
week kunnen wij u gelukkig weer eens nader kennis laten

maken met een vrouwelijke inwoner van ons dorp. Marian-

ne de Bruijn woont pas 10 jaar in Zandvoort, maar de velen
kennen haar allang van café Neuf, waar zij samen met partner Carlo Cramer intensief, maar met veel plezier, werkt.

“Ik ben 43 jaar geleden in Woerden geboren en heb samen met mijn broertje een leuke, onbezorgde jeugd in
Oudewater (bekend van de heksenwaag) doorgebracht. Ik
hield enorm van buitenspelen, bomen klimmen
en kikkervisjes vangen en beslist niet van
meisjesdingen, zoals het spelen met
een pop. Daarnaast was ik een echt
paardenmeisje en met mijn eigen
paard deed ik veel aan dressuur
en springen”, vertelt zij met veel
plezier.

in Zandvoort, net als mijn broer Sebastiaan. Maar de liefste
en beste oppasouders van Zandvoort zijn toch Anja en Co
Warmerdam!”
Marianne is erg Bourgondisch ingesteld en houdt van lekker
koken. “Als wij met zijn allen bij elkaar zijn, vormen wij net
een Italiaanse familie”, zegt ze. Dat komt in café Neuf, dat in
deze vorm dit jaar 25 jaar bestaat, ook goed van pas. In de
begintijd van het Juttersmenu (iedere maandag voor slechts
€ 6,50 een heerlijke menu; 130 tot 140 couverts per avond is
dan geen uitzondering) stond Marianne zelf achter ‘de kachel’,
zoals dat in horecatermen heet.
“Wij bieden nu ook een 3–gangen keuzemenu
voor € 24,50. Wij zijn laagdrempelig, ook om
hier alleen te eten, en streven ernaar om
heerlijk eten voor een eerlijke prijs
aan te bieden. Wij zijn eveneens
een erkend leerbedrijf. Zelf heb
ik acht jaar als bestuurslid bij de
Koninklijke Horeca Nederland
gezeten. Wij zijn ook betrokken
bij het ‘Kwaliteitsmerk Veilig
Uitgaan’, waarbij wij samen
met de burgemeester, politie, wijkagent Henk Kommer
en alle horecaondernemers in
Zandvoort meer saamhorigheid
en veiligheid bij het uitgaan willen
bevorderen.”

Marianne was al jong ondernemend en zeer zelfstandig.
Op haar 18e ging zij bij de
Gouden Gids in Amsterdam
werken waar zij vijftien jaar
een “supergoede” baan had. “Ik
heb daar heel veel geleerd, je ontmoette heel veel soorten mensen en
bedrijven, wat het ook zo leuk maakt, en
ben ook voor de zaak regelmatig naar het
Hoewel Marianne geen tijd heeft voor
Maria
nne de Bruijn
buitenland, onder andere in Amerika en Italië,
persoonlijke hobby’s, maakt zij wel tijd vrij om
geweest. Ik was een echt feestbeest en zeer zeker een happy de muziekfestivals in het dorp mede te organiseren. Het
Salsafestival is net achter de rug, maar op 4 augustus kan
single!”
Zandvoort genieten van ‘Jazz behind the Beach’, op 25 auOp een regenachtige zondagmiddag in 1998 kwam gustus volgt het DTM weekend en afsluitend op 1 september
Marianne in Zandvoort in café Neuf terecht en daar stond wordt een ‘Back to the sixties’ festival georganiseerd.
eigenaar Carlo achter de bar. De vonk sloeg onmiddellijk
over en nu zijn zij dus al 14 jaar samen en vormen zij met Plannen voor de toekomst heeft deze actieve vrouw ook. Zo
hun zes kinderen, waarvan de jongste twee jaar is, een echt zou zij meer politiek betrokken willen zijn en daarbij onder
meer de belangen van de ondernemers verwoorden. “Er gaan
‘patchwork’ gezin.
heel veel dingen goed in Zandvoort, maar er kan ook veel ver“Wij gaan vaak picknicken en vissen bij het ‘schildpadden- beterd worden. Ik ben dan ook van mening dat je niet vanaf
meertje’ in Driehuis, waarvoor alle (graag buitenspeel-)kin- de zijlijn negatieve woorden moet roepen, maar je juist moet
deren, ongeacht de leeftijd, veel te doen is. Gecombineerd inzetten om die zaken aan te pakken”, geeft deze dorpsgemet het werk, vereist dat een hele organisatie. Gelukkig note vol vuur aan. Zeker is dat wij van haar nog veel kunnen
woont mijn moeder, na het overlijden van mijn vader, ook verwachten en daar mag Zandvoort heel blij mee zijn!

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)

Wijziging begunstiging
blijkt geen sinecure
Ik hop van bank naar verzekeraar, van de wetswinkel in
Haarlem, via het Juridisch Platvorm naar het Juridisch
Loket, waar men mij kan bijstaan in fiscale regelgeving. Iedereen heb ik gesproken en het probleem voorgelegd. Ik heb een koopsomverzekering bij Interpolis
lopen en ben al bijna 4 jaar bezig om de begunstiging
gewijzigd te krijgen. Zelfs mijn klacht bij Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) werd niet ontvankelijk verklaard.
De uitbetaling zal plaatsvinden als ik ongeveer met
pensioen ben. Maar wat
als er in de tussentijd iets
met mij gebeurt? Volgens
de lijst van begunstigden die op het polisblad
staat, zal het geld dan
naar mijn man gaan. OK.
Maar wij reizen veel, en in
deze tijd van vliegverkeer
lijkt het niet ondenkbaar
dat hiermee iets mis kan
gaan. Als dat gebeurt, gaat
het geld naar je kinderen.
Echter, omdat wij zelf geen
kinderen hebben en deze
helaas nooit zullen krijgen, verdwijnt mijn geld
rechtstreeks naar de verzekeraar mochten wij plots
beiden komen te overlijden. Tringeling, moet niet
mogen lijkt mij.
De verzekeraar blijft onverbiddelijk. Hoewel men
in eerste instantie akkoord
ging, kreeg ik het formulier naderhand retour. Er
kon niet worden afgeweken van de begunstiging
omdat het een standaard
begunstiging betreft (en
standaard betekent dat je
kinderen hebt). Wettelijk
dus. Het ziet er naar uit
dat ik met een petitie bij
de regering op de stoep
moet gaan staan om de
3e begunstiging – als
kinderloos persoon gewijzigd te zien. Ik
kan het er nog niet
bij laten zitten. Op
naar Radar. Ik ontvang een automati-

sche reply. Helaas kan de
klacht alleen in behandeling worden genomen als
in de toekomst aandacht
wordt besteed aan het
onderwerp. Die kans acht
ik vrij klein, dus helaas.
Moet ik mij machteloos
blijven voelen of gewoon
opgeven? Ik zet door. Via
onze tussenpersoon kom
ik in een web van stemrechtvrijstelling en afkoopverboden terecht. Je
moet juridische bijscholing krijgen om dit alles
te begrijpen. Uiteindelijk
wordt mij een keuze
aangeboden om van verzekerd stamrecht naar
bancair stamrecht over
te gaan. Dan is het wel
mogelijk om een begunstiging te wijzigen. Maar
dat brengt weer kosten
met zich mee. Heeft de
bureaucratie dan toch gewonnen en ga ik overstag?
Laat ik de petitie achterwege? Of blijf ik strijden
en opkomen voor de doelgroep die misschien klein
maar wel volhardend is?
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Z A N D K O R R E L S
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919 of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

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 zorgverzekering)
.........................................................
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.
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl

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
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Garage te huur
De Ruyterstraat
geschikt voor 2 auto's
Huur € 150,- per maand
06-53256274
.........................................................
In wintertijd huisje gezocht.
Ik zoek een gemeubileerde
studio/appartementje van
nov. 2012 t/m april 2013,
liefst vlak bij zee. Mail naar:
helderezee@hotmail.com
.........................................................
Hieperdepiep hoera!
Onze goeie ouwe Willem
wordt woensdag
95 jaar!
Van harte proficiat
namens alle bewoners
van de Ruyterflat 4

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

Te huur aangeb.
slaap+zitkamer voor
alleenstaande. Gebruik
van douche/keuken.
€ 450 p.m. incl.
Tel. 06-51163444
.........................................................

Instapcursus Creatieve
Fotografie
3 ochtenden
(10.00-12.00 uur)
of 2 avonden
(20.00-22.00 uur)
+ 1 ochtend
(10.00-12.00 uur),
kosten € 69. Informatie en
inschrijven: www.rkarper.nl
of 06-51231504

Want het is de Heer die
wijsheid schenkt, zijn
woorden bieden kennis
en inzicht. -- Spreuken 2:6

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, Bakkerstraat 2c
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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Wie zijn nou in vredesnaam
The Hedi’s International
.........................................................
Ervaren verpleegster
met goede referenties
beschikbaar voor thuiszorg
(24uur service mogelijk)
in en rond Haarlem. Bel
voor meer informatie
06 - 425 77 067
.........................................................

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

*Touch of life*
massagetherapie
www.massagezandvoort.nl
*Nails of life
Manicure&styling
*Gifts of life
Info: 06-55931928
Kosterstraat 11
wo t/m za 11-17 uur
.........................................................

Gezocht:
zelfst. woonruimte
met eigen K/D/T.
Min. 2 kamers,
voor tekenares (48jr.)
Huur tot € 550 p.m.
Tel. 06-3302000
.........................................................

ZANDKORRELS INVULBON
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

Trouw slotenservice
Sleutel kwijt? Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7,
bel 06-81154587
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Workshop:
Gezonde voeding,
kruiden en informatie
over Aloe Vera
door Annette ter Heijden
op vrij. 3 augustus,
aanvang 20.00 uur
in Zandvoort. Entree € 5,-.
Bij Tea Licious, Jupiter Plaza,
Reservering: 023-571 65 11.
Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Iphone defect?
Wij repareren hem
direct en snel!
Nu ook in Zandvoort!
Vraag vrijblijvend
informatie
Uitsluitend op afspraak.
06-51710117.
.........................................................
Zandvoort telt ruim
1300 ZZP’ers.
Wie van hen zoekt
parttime kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in centrum
is per direct beschikbaar.
Bel voor info:
06-46046026
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Uitgesproken!

Interview
Sarah Zoetemeijer
is een multitasker

Inschattingsfoutjes

Sarah is 30 jaren jong en houdt van veel dingen in het

leven. Na meerdere studies afgerond te hebben, onder
andere communicatie wetenschappen, heeft ze zich ge-

richt op het fotograferen van kinderen en werkt ze fulltime als online marketeer. Ook webdesign heeft haar

interesse gewekt, en nu zweeft ze tussen allerlei passies
die zij graag allemaal wil gaan ontwikkelen.

Sarah Zoetemeijer

door Ramona Jonkhout

Creativiteit heeft altijd geborreld bij Sarah, maar al deze
onbeantwoorde verlangens zijn pas een jaar geleden
naar de oppervlakte gekomen. Daarvoor was ze aan het
studeren en had ze er weinig ruimte voor, omdat ze voornamelijk wetenschappelijk bezig was. Ze wil uiteindelijk

voor haar zelf beginnen en een eigen bedrijf opzetten,
maar welke richting weet ze nog niet precies. Fotografie,
schrijven, webdesign of online marketing. Of gewoon
allemaal?
Ze staat aan het begin van een nieuw startblok. Maar het
is tegenwoordig niet eenvoudig om je geld te verdienen
als startend ondernemer. Je moet een goed concept en
een sterk verhaal hebben in het huidige business-universum. Maar vooral durf en je passie volgen zijn belangrijk.
Want daar worden we blij van! Iets doen waar ons hartje
sneller van gaat kloppen. Of dat meerder dingen zijn,
maakt niet uit, als je maar doet wat je leuk vindt! En ondernemen is ook vrijheid, want je bent kapitein op je eigen
schip. En dat vind Sarah heel fijn maar vooral belangrijk!
De vrijheid te doen wat ze wil. En wie wil dat nou niet?
Kinderfotograaf, online marketeer of een auteur van een
bestseller. We zullen het allemaal gaan zien. Ik ben zeer
benieuwd in ieder geval!

Men gaat rare dingen doen van al die regen. Het was trending
op Twitter en ook op de andere digitale media kon er niet
genoeg over geklaagd worden. Ieder jaar hetzelfde liedje en
daar hoort ook bij het ophemelen van het jaar daarvoor. Als
de perceptie de feiten zouden evenaren dan leven we over drie
jaar in de ijstijd. De zon was ook zoekopdracht nummer 1 op de
online bazaar. Tenminste, als degenen die de tekst “Gezocht:
Geel schijnend ding aan de hemel”, de zon ermee bedoelden.
Eindelijk is hij er dan. Die koperen ploert schijnt er inmiddels lustig op los en de enige die niet mag mekkeren is astro
Kuipers. Die heeft namelijk 28 keer de zon per dag op zien
komen en komt in de regen weer terug. Geen inschattingsfoutje maar gewoon dom!
Iedereen is weer blij. De rechters zijn een stuk beter gemutst;
babyverkrachter krijgt gelukkig maar vier jaar detentie. Spanje
kan op miljardensteun rekenen dat even per telefoon is toegezegd. De opgewektheid is zelfs overgewaaid
naar Amerika. Een hele sympathieke psychopaat schoot in het echt in plaats van de mensen een 3D-brilletje te laten dragen tijdens
de nieuwste Batmanfilm. Inschattingsfoutje.

door Ramona Jonkhout

Kijk nou eens!
Zo, nu eerst een Bavaria.
door Ramona Jonkhout

Toen haar kleine neefje werd geboren en ze hem begon
te fotograferen, kwam ze op het idee om kinderen te fotograferen. “Kinderen zijn zo grappig soms”, zeg ze. Sarah
heeft ook een cursus webdesign gevolgd, waardoor ze
gelijk een concept voor haar eigen website is gaan uitwerken. Heel slim en handig als je zelf je eigen website
kunt bouwen. Zeker in het huidige internet tijdperk, is het
niet geheel onbelangrijk! “Ik vind beide dingen leuk om te
doen, want het is allebei creatief”, oppert ze. Naast deze
creatieve bezigheden is ze ook begonnen met schilderen,
en zelfs heeft ze een begin gemaakt aan een boek dat ze
wil gaan uitgeven. Inspirerend toch om zo creatief bezig
te zijn? En je passies te volgen? Er zijn ook zoveel leuke
dingen in het leven waaruit je kunt kiezen.

Estelle was het zat en wilde zon zien. Ze koos de eerste de
beste criminele spiermassa uit en vertrok naar Marokko.
Nu zit ze opgescheept met een levende boksbeugel en
dat allemaal voor een beetje teint op haar botox-smoeltje.
Inschattingsfoutje. Eindelijk komt er trajectcontrole op de
A2. Even snel installeren dat plaagsysteem zodat oom agent
niet meer in de regen hoeft te laseren. En dat terwijl de maximum snelheid opgeschroefd gaat worden naar 130 km/u.
Inschattingsfoutje.
Een grappenmaker gooit op Facebook een bericht dat hij een
protestmars vanaf het Rembrandtplein gaat organiseren tegen het slechte weer. Hij was uit op een kroegentocht voor een
kleine honderd man. Nog niet eens de helft daarvan kwam
opdagen en waren gewapend met spandoeken inclusief grenzeloze furie zodat het geinponem er lijdzaam achteraan liep
met een enorme dorst. Inschattingsfoutje.

Tegeltje
"‘Denk aan alle schoonheid
die er nog om je heen te vinden
is en wees gelukkig.’"
(Anne Frank)
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Rekreade 2012

Programma 1e week 30 juli t/m 3 augustus

Locatie Center Parcs

(Gebouwtje bij de slagbomen Vondellaan 60)

Thema: 'De sleutel naar het verborgen rijk'
Kom mee en stap binnen in het magisch Rijk!
Maar hoe komen we erin en er ook weer uit?

Zondag 29 juli
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen - Raadhuisplein
Maandag 30 juli
10:00 – 12:00 uur Dat is pech, de sleutel weg (speurtocht)
15:00 – 17:00 uur Neem een kijk in het rijk (knutselen)
Dinsdag 31 juli
10:00 – 12:00 uur Zegt het voort, waar is de poort?
(fotospeurtocht)
15:00 – 17:00 uur
19:00 uur

Knapzakken vullen! (bakken)
Vossenjacht vanaf het Raadhuisplein

Woensdag 1 augustus
10:00 – 12:00 uur Ren bos, ren! (Zweeds renspel)
15:00 – 17:00 uur De kopie doet het nie! (knutselen)
Donderdag 2 augustus
10:00 – 12:00 uur Vecht voor je recht! (levend stratego)
15:00 – 17:00 uur Met dit spel lukt ’t vast wel
(spellencircuit)
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Vrijdag 3 augustus
10:00 – 14:00 uur Aandenken Rijk (waterspel en knutselen)
4-uurs programma, dus brood meenemen
Kosten:
€ 1 per dagdeel en voor het 4-uursprogramma op de vrijdag is € 2.

Locatie Zandvoort Noord
(Bij OOK Zandvoort, naast de Vomar)

Thema: 'Heeft u ook zo last van . . ?'

Dokter Dock-ter kan er helemaal niets van.
Zijn doktersassistente ziet het niet meer zitten en wil een
andere baan zoeken! Lukt het de dokter om samen met
de kinderen om de assistente over te halen om te blijven?
Zondag 29 juli
18:30 – 19:00 uur

Poppenkast en volksdansen - VOMAR plein

Maandag 30 juli
10:00 – 12:00 uur Hik! (knutselen)
15:00 – 17:00 uur Auw wat een pech, ik ga weg! (levend mastermind)
Dinsdag 31 juli
10:00 – 12:00 uur Zeg eens B? (muziek spellen)
15:00 – 17:00 uur Stem gezocht (dierengeluidenspel)
19:00 uur
Vossenjacht vanaf het Raadhuisplein
Woensdag 1 augustus
10:00 – 12:00 uur 1, 3, 69, 5, 13, 4? (levend ganzenbord)
15:00 – 17:00 uur Volgende! (toneel)
Donderdag 2 augustus
10:00 – 12:00 uur Wat sneu, de dokter is ons beu. (fotospeurtocht)
15:00 – 17:00 uur Spetter spitter spater, dokter in het water!
(waterspelletjes)
18:30 – 19:00 uur

Poppenkast en volksdansen - VOMAR plein

Vrijdag 3 augustus
10:00 – 14:00 uur Meid ik wil je niet kwijt.
4-uurs programma, dus brood meenemen!
Kosten:
€ 1 per dagdeel en voor het 4-uursprogramma op de vrijdag is € 2.

Locatie Centrum Zandvoort
(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk, Kerkplein)

Thema: 'Fleur houdt van kleur'

Ze zingt en lacht de hele dag. Maar haar buurman, Bob
Kleurloos, wordt er helemaal gek van. Hij houdt meer van
stilte en rust. Als dat maar goed gaat.
Zondag 29 juli
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen - Raadhuisplein
Maandag 30 juli
10:00 – 12:00 uur Fleur bekent kleur (knutselen)
15:00 – 17:00 uur Kleur toch op! (sport & spel)
Dinsdag 31 juli
10:00 – 12:00 uur Wat een pech, kleuren weg (smokkelspel)
15:00 – 17:00 uur Kleurloos bestaan (toneelspelletjes)
19:00 uur
Vossenjacht vanaf het Raadhuisplein
Woensdag 1 augustus
10:00 – 12:00 uur Breaking news (knutselen)
15:00 – 17:00 uur Kleur ‘O’ meter (spellenparcours)
Donderdag 2 augustus
10:00 – 12:00 uur Vandaag is rood (snoepspelletjes)
15:00 – 17:00 uur Somewhere over the rainbow
(kleurengeluidenspel)
19:30 – 20:00 uur Poppenkast en volksdansen op het Raadhuisplein
Vrijdag 3 augustus
10:00 – 14:00 uur Wat te doen, waar is groen? (speurtocht en disco)
4-uurs programma, dus brood meenemen!
Kosten:
€ 1 per dagdeel en voor het 4-uursprogramma op de vrijdag is € 2.

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.

Huurwoning De Key

Reactie op de wateroverlast

Naar aanleiding van het onlangs door u geschreven artikel m.b.t. de
huurprijzen van de woningen van De Key. Zelf ben ik op zoek naar
een woning voor 3 personen en reageer geregeld op advertenties
van Woonservice. Wat mij regelmatig opvalt is dat er door De Key
3- of 4-kamerwoningen worden aangeboden voor max. 2 persoons
huishoudens. Hoe is dit mogelijk en wie bepaalt dit?
Ik ben Zandvoorter en wil graag weer hier komen wonen omdat ik
hier werk. Zo vind ik het vreemd dat er huizen in de Hobbemastraat,
Van Lennepweg flat 3, Linnaeusstraat en Boerlagestraat soms al
meer dan 7 maanden leeg staan en NOOIT zijn aangeboden voor huur.
Terwijl er juist zoveel meerpersoonshuishoudens een woning zoeken!

Een hoop holle en loze kreten van wethouder na de wateroverlast, de zoveelste wethouder die zijn straatje probeert schoon te
spuiten, de schuld ligt niet aan de gemeente, maar aan de inwoners van Zandvoort want die laten water in het riool lopen.
Na 43 jaar wateroverlast wonend in de kanaalweg snap je aardig hoe de riolering werkt, of beter niet functioneert naar behoren.
De feiten, in de kanaalweg, tot 28 minuten na het begin van de stortbui, liep het regenwater keurig weg in de straatkolken, dat stopte
na ongeveer 28 minuten, toen werden de goten steeds breder van het regenwater, want het riool stond vol, ongeveer 10 minuten
later begon uit de straatkolken het rioolwater stromen, die zetten de hele kanaalweg onder water.
Op het peil precies tot me drempel, de graadmeter wat er al 43 jaar gebeurt, dus kan je het aardig in schatten, het schotje te
voorschijn, trouwens die staat altijd paraat, zand gespit uit de speeltuin en kon het rioolwater niet naar binnen lopen..
Op SBS6 was te zien dat uit het rioolwater uit de putdeksel kwam en een meter verder weer verdween in het riool , dan is er iets
goed mis met de verdeling.van twee systemen.
Na jaren hebben geprobeerd het rioolstelsel te laten functioneren, twee systemen aan mekaar koppelen, schutmuren plaatsen in
het riool, er weer uitslopen, ergens anders plaatsen, riool los van mekaar koppelen, omleggen, ergens anders aankoppelen., alles is
geprobeerd..
De conclusie het riool heeft niet genoeg capaciteit, bij hevige regenbuien, dat het zwarte veldje onder water blijft lopen, hoort een
beetje bij Zandvoort, vertel dat maar aan de mensen die waterschade geleden hebben..

Een bewoner uit een flat in de Keesomstraat biedt zijn woning gewoon
via internet aan (voor € 1000 p.m.). Zet zo iemand uit zijn woning!
Jammer dat er bij De Key geen inspraakmogelijkheid is. Kan een
wethouder of gemeenteraad hier niets mee doen?

Jan Knotter jr.
18

Rinus Halderman
Kanaalweg 27 zandvoort

&
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Heden Verleden

door Nel Kerkman

100 jaar waterleiding: van waterput naar watertoren
Het water dat we uit de kraan drinken, is er niet zomaar gekomen. Er ging een hele
geschiedenis aan vooraf voordat op 24 juli 1912 Zandvoort werd aangesloten op het
waternet. In 1851 werd met Engels kapitaal de NV Duinwater Maatschappij opgericht.
Het water werd uit de duinen bij Vogelenzang gehaald en door een grote leiding naar

Putgalg

Amsterdam getransporteerd. Het eerste tappunt was bij de Willemspoort (de huidige
Haarlemmerpoort). Hier werd duinwater voor een cent per emmer verkocht. Vanaf 1853
pompte de Amsterdamse Duinwater Maatschappij (het eerste drinkwaterbedrijf in Nederland) steeds meer kubieke meters schoon duinwater naar de hoofdstad.

de gemeente verzochten dat uit gezondheidsoogpunt er zo
spoedig mogelijk een goede waterleiding moest komen. Uit
een analyse van scheikundige N. v.d. Steen blijkt dat er “organismen der Coli-groep (darmbacterien) is gevonden. Bij den
tegenwoordigen toestand, waar in den regel de buizen van
drinkwater, waschwater en faecaliën zich dicht bij elkander
bevinden, zijn dergelijke verontreinigingen nooit uitgesloten,
en blijft het steeds mogelijk, dat water, dat heden nog goed
is, morgen wemelt van ziektekiemen.”

Tegengas waterleiding

Rond 1600-1650 verschenen op prenten van Zandvoort de
eerste waterputten, maar misschien waren ze er al in de
dertiende eeuw. Immers, relatief kort onder het grondoppervlak was helder duinwater, het lekker smakende water
hoefde alleen eruit geschept te worden. Dat uitscheppen
werd gedaan met hulp van een putgalg die met weinig
menskracht was te bedienen doordat er gebruik gemaakt
werd van de hefboomwerking.

Van waterput naar waterpomp

Er was vroeger bijna geen huis of er was wel een pomp
aanwezig. In eerste instantie konden de Zandvoorters
hun drinkwater uit een drietal dorpsputten halen, waaruit zij het water naar boven brachten door middel van
twee emmers aan een ketting die over een katrol liep. Later
kwamen de dorpspompen in gebruik. Er waren minstens
tien pompputten, onder andere aan het Schelpenplein, in
de Haltestraat bij ‘de Kousepael’, de Hobbemastraat, het
Kerkplein en zelfs op het strand. De filtrerende werking
van het duinzand was dusdanig dat het water dan ook
zo uit de pomp werd gedronken. Maar kennelijk was het
water helemaal niet betrouwbaar. In een krantenknipsel
uit 1909 staat dat 135 inwoners en badgasten de Raad van

Alles heeft twee kanten want hoewel de waterwinning de
Amsterdamse Waterleidingduinen beschermde tegen de
aanleg van wegen en woonwijken, had het ook een negatief
effect op de duinen: de grondwaterstand daalde waardoor
duinvalleien verdroogden. Voor de Zandvoortse aardappeltelers betekende het dat hun ‘zandpiepers’ werden bedreigd. Na
jarenlange discussie in de gemeenteraad (1911) gaf uiteindelijk
de volksgezondheid de doorslag om een eigen waterleidingnet aan te laten leggen en te exploiteren. Men ging een overeenkomst aan met Amsterdam voor levering van het water.

Pompstation Bentveld

Toen in de duinen de waterleidingkanalen werden aangelegd, kwam in Bentveld het bekende pompstation. Het had
destijds een bijzondere installatie met de meest moderne
voorzieningen. In 1954 werd, met 4 nieuwe pompputten, het
vergrote pompstation in gebruik genomen. Door toenemende waterverbruik besloot men in 1962 diepboringen nabij
Kraantje Lek te maken voor een aantal pompputten. Met
een investering van fl. 450.000 werd de winning van zuiver
water voor Zandvoort veilig gesteld. Er kwamen 12 pompputten bij Kraantje Lek, terwijl de putten bij het pompstation in
Bentveld een secundaire betekenis kregen. Deze belangrijke
en kostbare voorzieningen betekenden een mijlpaal in de
watervoorziening van Zandvoort. In 1998 besloot de gemeenteraad dat de machinekamer plaats moest maken voor villa’s.

Oude watertoren

In het najaar van 1910
begon men met de
bouw van een watertoren, die in de loop
van 1912 in gebruik
werd gesteld. De toren werd geplaatst op
een duin bovenaan de
Rozennobelstraat. Het
prachtige bouwwerk
deed tevens dienst
als uitzichttoren en
heeft 31 jaar lang het
beeld van Zandvoort
beheerst. Op vrijdag 17 september 1943 werd op last van
de bezetter het gigantische bouwsel opgeblazen. Vanaf die
tijd moesten voor de waterlevering in Zandvoort alle pompen van de noodvoorziening in Bentveld gebruik maken.
De bouw van een nieuwe toren was een directe noodzaak.

Nieuwe watertoren

Toen na de bezetting
met de wederopbouw
van Zandvoort werd
begonnen, brak een
nieuwe periode aan
in de geschiedenis
van het Zandvoortse
Waterleidingbedrijf.
Steeds meer inwoners keerden, na een
gedwongen evacuatie, naar hun dorp
terug en er werd begonnen met het herstel van het buizennet.
Architect J. Zietsma kreeg van het gemeentebestuur opdracht om een nieuwe watertoren te ontwerpen. In 1949
werd dit ontwerp, ingepast in het wederopbouwplan van
Ir. W. Friedhoff, goedgekeurd. Kosten: fl. 435.000.
Als blijvende
herinnering
aan de Zand
voortse waterpompen is er
een replica in
het Gasth uis
hofje geplaatst.
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Het liefst verhuizen de kittens met zijn tweetjes zodat ze lekker samen kunnen spelen.
Een huis met een tuin is erg wenselijk omdat katten nou eenmaal graag naar buiten
gaan. Bent u al gesmolten voor een van deze leuke koppies, en kunt u ze een fijn thuis
geven? Bel dan even op donderdagmiddag naar het Dierentehuis: de dierenarts bepaalt
op die middag welke kittens toe zijn aan een nieuw huis en welke nog even moeten
blijven. Zo komt u niet voor niets langs.
De kittens op de foto kunnen inmiddels al geplaatst zijn maar er zijn er nog veel meer.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

Oplossing Breinbreker
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zentjes oud genoeg om een nieuw huis en een leuke baas te krijgen.

5

De ideale methode om forel, zalmforel, moten en filets te bakken gaat als volgt: de vis
wordt op aluminiumfolie gelegd, licht op smaak gebracht met fijne kruiden, fijngesneden groentjes (worteltjes, selderij, uitjes, prei of tomaat) en een scheutje citroen. De
aluminiumfolie wordt hermetisch dichtgevouwen en de vissen worden gaar in hun
eigen stoom. Om schaaldieren (krab, kreeft, langoustine) goed te roosteren, doet u er
goed aan ze vooraf in een bouillon te koken. Cayennepeper, kurkuma, kerrie, knoflook
en peterselie passen goed bij vis. Vis laat een typische geur achter op het rooster. Om
het rooster te reinigen, wrijft u het gewoon schoon met citroensap… zo simpel is dat.
Eet smakelijk.

er een grote groep van deze schattige we-

6

Vis moet op een matig vuur worden gegrild. Vermijd dat de vis ter hoogte van het
rooster uitdroogt door hem in te smeren met olijfolie of gearomatiseerde olie. Bij
gebruik van volledige vissen, verdient het aanbeveling de vis met de schubben te
bakken, want die vormen een soort beschermende mantel. Sardines kunnen in hun
geheel worden geroosterd op de barbecue. Grote garnalen worden op de grill gebakken. U kunt ze aan spiesjes rijgen. Ze zijn makkelijker om te draaien.

deze leuke pluizenbolletjes. Inmiddels is

5 14\12 1

mals blijft en niet taai en droog wordt.

laatste maanden weer overspoeld met

1

Lees onderstaande tips over vis op de barbecue goed door zodat de vis lekker en

lijk! Dierentehuis Kennemerland is de

6

barbecue. Veel mensen denken dat vis moeilijk klaar te maken is op de barbecue.

ontzettend actief en vreselijk aandoen-

		

er vlees, gevogelte of groenten worden gebruikt maar vis gaat ook heel goed op de

Ze zijn fantastisch leuk, super schattig,

1

Met dit mooie weer wil natuurlijk iedere rechtgeaarde man barbecueën. Veelal zal

Kittens!

=

Vis op de barbecue

Dier van de Week
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ANDERDS
Kook eens anders

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl en vul daar je aanmelding in!

-

De oplossing staat elders op deze pagina

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
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Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
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De oplossing staat elders op deze pagina
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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.
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Ben jij onze bezorger die tijdens de
vakantieperiode
1 of meerdere malen per week de Zandvoortse brievenbussen
wil laten klepperen?
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Vakantiebezorg(st)er
gezocht
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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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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 30 - 2012
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.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert dinsdag 31 juli 13.30 uur in
vergaderruimte 1.

Schoonmaak GFT-containers

Op 27 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.

Melding vuurwerk

Op zaterdag 28 juli 2012 wordt er door Holland Vuurwerk Groep
GmbH vuurwerk afgestoken. Het afsteken van het vuurwerk zal
plaatsvinden tijdens de kermis in Zandvoort op het strand nabij
het Badhuisplein te Zandvoort tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

Ontwerp-bestemmingsplan “Middenboulevard” (reparatie)

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerp reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan “Middenboulevard” met ingang van 27 juli 2012 ter visie ligt.

Aanleiding

Op 29 september 2009 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het bestemmingsplan “Middenboulevard” vastgesteld.
Dit bestemmingsplan betreft het gebied gelegen tussen de
Thorbeckestraat, Torenstraat, Westerparkstraat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van Heemskerckstraat en de
duinenrij van de Zeereep.
Bij uitspraak van 7 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaalde onderdelen van
het bestemmingsplan “Middenboulevard” vernietigd. Een deel
van dit bestemmingsplan is om formele redenen vernietigd.
Het betreffen hier de planregels, waarbij de bevoegdheden
als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening tot
wijziging of uitwerking aan de gemeenteraad waren overgelaten. Inhoudelijk kon de Afdeling bestuursrechtspraak echter
met de betreffende planregels instemmen.
Overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt thans een bestemmingsplan (reparatieplan)
in procedure gebracht, waarbij in de betreffende planregels
tot uitwerking en wijziging als bedoeld in artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening, de woorden “gemeenteraad” zijn vervangen door “burgemeester en wethouders”. Voorts is door
middel van een bouwvlak de beoogde parkeergarage op het
Watertorenplein opgenomen, aangezien volgens de Afdeling
bestuursrechtspraak een parkeergarage een hoofdgebouw is
en door middel van een bouwvlak aangegeven dient te worden.
Het ontwerp reparatieplan heeft geen betrekking op het Palacegebied en omgeving. Hiervoor zal een afzonderlijk bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit toelichting,

ruimtelijke verbeelding en planregels, ligt vanaf voormelde
datum (27 juli 2012) gedurende 6 weken ter inzage:
- bij de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat)
en in de openbare bibliotheek, Louis Davidscarré 1 te Zandvoort.
- De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website (onder actueel, plannen en projecten, actuele bestemmingsplannen, ontwerp reparatieplan partiële herziening
bestemmingsplan “Middenboulevard”).

Zienwijzen

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 mevrouw
J. Lenten of de heer J.A. Sandbergen van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het algemene
nummer: 023 - 5740 100.

Ingekomen vergunningenaanvragen
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: aanpassen van de zuidelijke over van het Noordoosterkanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het kappen
van ca. 94 bomen
Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen in gemeente Zandvoort en gemeente Bloemendaal.
Aanvraag: 2012-VV-043

Gebied

Voor het project zijn de volgende ontwerp-verklaringen van
geen bedenkingen en adviezen afgegeven:
- ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland d.d. 24 mei 2012 in verband met de
ligging in het Natura 2000 gebied waardoor de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing is. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
27 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort op het adres Swaluëstraat 2, Zandvoort en
bij afdeling Bouwen en Wonen van gemeente Bloemendaal
op het adres Brouwerskolkweg 2, Overveen. De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn zonder
afspraak in te zien tijdens de openingstijden van deze locaties.

Aanleiding

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
en worden verzonden aan het college van burgemeester en
wethouders van Zandvoort.

Ontwerp-bestemmingsplan
“Zandvoortselaan 345-347”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het ontwerpbestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347 ” met
ingang van 27 juli 2012 ter visie ligt
Het ontwerpbestemmingsplan Zandvoortselaan betreft het
gebied gelegen aan de Zandvoortselaan en heeft betrekking
op het realiseren van een hotel en/of restaurant.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft
in zijn uitspraak van 16 september 2009 goedkeuring onthouden aan de aanduiding “Horeca” ter plaatse van het perceel
Zandvoortselaan 345. Vanwege de beperkte omvang en het
minimale effect op de omgeving acht de Afdeling bestuursrechtspraak het realiseren van een kleinschalig hotel hier
passend. Door deze uitspraak is de gemeente gehouden een
nieuw bestemmingsplan voor dit perceel op te stellen met
inachtneming van deze uitspraak.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit toelichting,
ruimtelijke verbeelding en planregels, ligt vanaf voormelde
datum (27 juli 2012) gedurende 6 weken ter inzage:
- Gedurende de openingstijden bij de centrale balie in het
raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort;
- op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO IDN van het ontwerpbestemmingsplan is:
NL.IMRO.0437.BpZandvrtseln345-ON01

Zienwijzen

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 mevrouw mr.
A.E. van de Weijer of de heer ir. E.J. Kok van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, telefonisch bereikbaar onder het algemene
nummer: 023 - 5740 100.

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:
- Zandvoortselaan 12, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde en twee dakkapellen, verzonden 18 juli 2012, 2012-VV-069.

Geweigerde omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Ir.G.Friedhoffplein 10, verbouw berging/garage naar studio,
verzonden 18 juli 2012, 2012-VV-053.

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.

Zie vervolg pag. 22 >>>

Vervolg gemeentelijke publicatie week 30

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.

Evenementenvergunningen verleend
Evenementenvergunning voor EK Zandsculpturen 20 t/m
31 augustus 2012

Er is een evenementenvergunning verleend aan Zandacademie
Zoetermeer B.V. voor het houden van de EK Zandsculpturen
Zandvoort van 20 augustus t/ 31 augustus 2012 op het Badhuisplein, het Favaugeplein, het Gasthuisplein, het Kerkplein
en het Raadhuisplein, alhier.

Mini Mobiliteitsdag

Er is een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Pluspunt Zandvoort voor het houden van de Mini Mobiliteitsdag op woensdag 19 september 2012 van 10.00 uur tot 19.00
uur op het parkeerterrein bij gebouw Vomar/Pluspunt aan de
Flemingstraat te Zandvoort.
Zaterdag 4 augustus 2012 16:00 uur tot zondag 5 augustus
2012 01:00 uur wordt het Muziekfestival georganiseerd. Het is
nodig om voor dit evenement de volgende straten af te sluiten
voor verkeer: Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Haltestraat.
Hiervoor is 28 juni 2012 een verkeersbesluit genomen met
kenmerk OB/CT/2012/05/002282. Het eerder genomen verkeersbesluit kan opgevraagd worden bij het gemeentehuis.

Ard Keff bouwt voorsprong verder uit

snelste trainingstijd opleverde.

stopte die vlak voor de eerste race. Keff besloot om zijn
BMW op de droogweerafstelling te laten staan omdat
dit bij een opdrogende baan
winst zou opleveren. Het plan
leek te lukken, hij had een
goede start, maar uiteindelijk
bleek de afstelling van concurrent Batenburg net iets beter
te zijn en moest hij toestaan
dat deze de race won. Zelf had
Keff de nodige moeite om
Joshua Kreuger de baas te blijven, wat hem ternauwernood
de tweede plaats opleverde.

In overleg met het team werd
besloten om nieuwe banden
onder zijn wagen te laten zetten, mede omdat de Belgische
weerdienst regen voorspelde.
De regen kwam wel, alleen

In de tweede race was het
opnieuw Batenburg die toesloeg. Weer legde Keff beslag
op de tweede plaats en Karel
Neleman finishte als derde.
“Ik kijk met een tevreden ge-

Ard Keff in zijn BMW | foto:Youri Verswijveren

In de vrije training kwam
de Zandvoorter niet verder
dan een tweede tijd achter
Leonard Batenburg. De kwalificatietraining van de BMW
E30 Cup leek voor Keff wel een
wedstrijd. Als eerste dook de
regerend kampioen de baan
op, wat hem uiteindelijk de
22

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?

Verkeersbesluiten

autosport
Winnen deed hij dit keer eens niet. Wel lieten zijn concurrenten weer steken vallen, waardoor Ard Keff toch weer tevreden huiswaarts kon keren na een raceweekend op het
circuit van het Belgische Zolder.

Centraal telefoonnummer

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.

Coureur in documentaire

voel terug op de races”, aldus
Keff. Met de dubbele tweede
plaats en een punten morsende concurrentie loopt de
Zandvoorter opnieuw uit.
Batenburg speelt in de tussenstand een bescheiden rol,
omdat hij meerdere races
heeft gemist.
De volgende race is op zondag 19 augustus op Circuit
Park Zandvoort. In dat weekend zal Keff ook samen rijden met Mathijs Bakker en
Roel van Dijk op zaterdag 18
augustus in een 12-uurs koppelrace op Zandvoort. Voor
het team houdt dat in dat zij
met 3 auto’s in deze race gaan
rijden en alleen de transponder (voor de tijdwaarneming)
hoeven over te zetten.

Dennis luistert naar de cameraman

Plaatsgenoot en racetalent
Dennis van der Laar staat in
het middelpunt van de belangstelling in een documentaire
die Discovery Channel aan het
maken is. Van der Laar rijdt
Formula 3 in Duitsland voor
het team van Van Amersfoort
Racing en hij wordt financieel
bijgestaan door de tv-zender
die zijn hoofdsponsor is. In

dat kader volgt een filmploeg
hem overal waar hij is en alles wat hij doet dat met de
autosport te maken heeft.
Afgelopen zaterdag werd de
jonge Zandvoorter door zijn
conditietrainer ‘door midden gezaagd’ in Health Club
Zandvoort. Als een volleerd
acteur deed hij wat de regisseur wilde.

golf

paardensport
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Zandvoort Open geslaagd

Opnieuw op het podium

Het 12e Zandvoort Open, op de banen van de Kennemer

De Zandvoortse Wendy Moore is afgelopen zaterdag als

worden voor Niels Paardekoper. Met een handicap van iets

Holland Regio Kampioenschap 2012 dressuur. Zij had zich

Afgelopen weekend waren circa 25 personen de speciale

met haar pony Joey.

Het bijzondere gezelschap heeft vooral het beoefenen en

Golf & Country Club, is afgelopen maandag een prooi gemeer dan 22 scoorde hij 39 Stableford punten.

tweede geëindigd tijdens de finale om het KNHS Noord

voor deze finale geplaatst door kringkampioen te worden

Gastvrij onderkomen
voor mensporters
gasten van manege de Baarshoeve in de Keesomstraat.
bevorderen van de mensport hoog in het vaandel staan
en wilde dat graag eens een weekend in de omgeving van
Zandvoort doen.

Alle prijswinnaars bij elkaar

Een plaats lager kwam Jorrit
Schmidt uit. Hij leverde werkelijk een prachtige prestatie
want met een handicap van
8.7 scoorde hij maar liefst 37
punten. “Die ene slag in de
bunker heeft mij genekt, anders was ik eerste geworden”,
meldde hij na afloop. Marcel
Schoorl werd ex aequo derde
maar omdat hij een lagere
handicap had dan de andere
nummer drie, kwam hij alsnog op het podium.
Een zonovergoten golfbaan,
in werkelijk perfecte conditie,
wachtte de 90 deelnemers al
vroeg op. Omdat er een lichte

wind was, was het in eerste
instantie prima uit te houden. Toen echter op een gegeven moment die wegviel,
werd het smoorbenauwd,
vooral in de duindellen. “Dit
is weer het andere uiterste.
De laatste twee jaar slecht
weer met regen en wind en
nu dit. Het was amper uit te
houden”, zuchtte een van de
deelnemers.
De Kennemer Golf & Country
Club kan terugkijken op een
opnieuw geslaagd Zandvoorts
Open op een schitterende
baan. Complimenten dus voor
de greenkeepers!

golf

De finale, afgelopen zaterdag in het Haarl emm er
meerse bos, startte zij in de
klasse B voor pony’s waarin
ze 17 concurrenten had. Een
daarvan versloeg Wendy
met slechts 3 punten verschil. Wendy: “Echt Jammer,
ik was er heel dicht bij maar
ben super blij en heel tevreden met mijn tweede

plaats!” Al eerder was ze
winnares van de kringkampioenschappen. Zij heeft
nu ruim voldoende punten
gescoord om in de hogere
dressuurklasse L uit te komen. Vanaf augustus zal
zij aan diverse wedstrijden
met Joey deelnemen, met
als doel het bereiken van
het NK dressuur in 2013.

Boswachter Cock Bakker was
gastheer en leidde de drie
volgepakte rijtuigen geroutineerd door het duingebied
en wist natuurlijk onderweg

het nodige te vertellen over
Zandvoort, de duinen en haar
bewoners. De lunchpakketten van de Baarshoeve werden onderweg tijdens pauzes
genuttigd.
Zondag werd gestart voor
een tocht richting het
Kopje van Bloemendaal via
Bentveld, Aerdenhout en
Santpoort. Een prachtige rit
ook, waarover Bakker zeker
het nodige te melden had. De
deelnemers, uit Amsterdam
en omgeving, waren zeer enthousiast over de bijzondere
ritten die zij hadden gemaakt
en heel tevreden over de ontvangst in Zandvoort.

Strijd en plezier in Zeskamp
Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente Zand-

voort organiseerden woensdag 18 juli bij de Zandvoortsche
Hockeyclub een sportieve Zeskamp in het kader van Zand-

BeachGolf Challenge
Zondag 2 september aanstaande wordt op het Zand
voortse strand de BeachGolf
Challenge 2012 georganiseerd.
Dit evenement is een initiatief
van GOLF-For-Fun. Deze unieke, voor slechts één dag uitgezette 18-holes golfsafari wordt
gespeeld op het brede strand
tussen Zandvoort-Zuid en
Langevelderslag. Het belooft

Wendy Moore 2e van Noord-Holland

Vrijdagmiddag arriveerden
een paar grote trucks met
zes paarden en drie prachtige koetsen bij de manege.
Blikvangers voor kenners
waren zeker de koetsen,
van Poolse makelij en volgens zeggen heel bijzonder.
Zaterdagochtend stond het
hele gezelschap in toepasselijke kleding gereed om in te
stappen voor een uitgebreide rit door de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

een spectaculair sportief en
anders-dan-anders golfevenement te worden, waarbij
bovenal het plezier maar zeker
ook de uitzonderlijke ‘out-ofthe-course’ locatie en de ultieme uitdaging centraal staan.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus nu al (voor)aanmelden is slim. Nadere info en
aanmelden: www.golfff.nl.

voort Actief. Zes lokale organisaties, die een gezonde en ac-

tieve leefstijl voorstaan, streden om de ‘George Wissel Beker’.

De 3 koetsen op pad richting de duinen

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:

Het team van Pure & Simple aan het werk

Fysiotherapie Prinsenhof, de
Gemeente Zandvoort/GGD,
Ducky Duck Kinderd ag
verblijf, team ‘de Individuen’
(onder andere bestaande uit
Sportservice HeemstedeZandvoort en Firstwave
Surfschool), zwemvereniging
de Zeeschuimers en diëtistenpraktijk Pure & Simple

hadden het regenachtige
weer niet mee, maar dat
mocht de pret niet drukken. Hoewel van tevoren als
subtitel ‘netwerken’ werd
gemeld, is daar niet veel van
gekomen, mede omdat er
veel kinderen meededen. Een
leuke actie en in oorsprong
een goed initiatief.

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Bridgeclub Kostverloren
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dakcentrale
Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

Huisartspraktijk Scipio Blüme
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Sea Optiek
Slender You
SNS Bank Heemstede
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
VVV Zandvoort/Jazz
Zandvoorts Museum
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

9

Een halve eeuw
lang ieder jaar
naar Zandvoort

Actueel

Campingverblijf
financieel niet
meer te doen

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur

Voor Adam Spoor
is het zijn lust
en zijn leven

Zandvoort Schoon!? niet altijd even gemakkelijk
Althans als het op het strand aankomt. Zoals vorige week; met zoveel mensen die het

Zandvoortse strand bezoeken, kan het niet anders of er wordt afval achtergelaten.
Hoe kan ons strand dan als schoonste uit de bus komen? We vroegen het aan een
aantal ervaringsdeskundigen.

Grote houten afvalbakken bij Storm 8

De stichting Noordzee is
vorige maand het project
‘MyBeach’ in Zandvoort
begonnen waaraan zowel
Storm 8 als Paal 69 deelnemen. Zij wijzen hun gasten
op de meer dan grote afvalbakken en delen plastic
zakjes uit om al het afval

De Mannetjes

Karavaan

in te verzamelen, met het
verzoek om deze bij het verlaten van het strand in de
grote houten afvalbakken te
deponeren. Tevens is er een
folder die erop wijst wat er
allemaal kan gebeuren als
het vuil, en dan met name
plastic, de zee in komt.
Volgens Minne van der
Galien, mede-eigenaar van
Storm 8, heeft het project
goed gefunctioneerd. “Als
het zo druk is als vorige

week, waren wij normaal
gesproken een uur of twee
bezig om al het afval te verwijderen. Dan worden er
soms meer dan 20 vuilniszakken vol met rommel verzameld, allemaal achterlaten
door strandgangers. Nu echter was in drie kwartier het
strand schoon. Dat scheelt
dus heel veel werk”, weet hij.
Zijn collega Robin Molenaar
van Beach Club Tien, die dus
niet meedoet aan het project

Jazz behind The Beach

Zandvoort
‘Het hele circus van de
kermis is nog niet weg
of het volgende circus
dient zich alweer aan!’

Sport

23

van stichting De Noordzee,
ziet het anders. “Natuurlijk
blijft er ook bij ons vuil achter maar mensen die bereid
zijn om het mee te nemen
doen dat toch en deponeren
het in de vuilnisbakken boven. Mensen die dit niet van
plan zijn, project of niet, doen
dat gewoon niet. Wij hebben gemerkt dat de meeste
strandgasten die een bedje
huren hun eigen afval opruimen, terwijl de mensen die
tussen de bedjes een plaats
hebben gevonden, vaak hun
troep gewoon laten liggen”,
zegt Molenaar.
Molenaar heeft ook een
idee: “Waarom plaatsen we
over het hele strand geen
uniforme afvalbakken? Dat
is voor iedereen herkenbaar
en zou kunnen werken.” Een
drijfveer zou kunnen zijn dat
de kosten voor de afvoer van
al dat afval dan ook een stuk
lager kunnen uitvallen, hij
denkt zelfs enkele duizenden
euro’s. Tijd dus om de gasten van Zandvoort op hun
verantwoordelijkheid te wijzen, zodat Zandvoort straks
de prijs voor het schoonste
strand in de wacht kan slepen!

Zandvoorter is
Europees kampioen
met honkbalteam

Gezellige kermis
had mooi weer
Op de kermis wordt af en toe wel eens getoverd. Vooral
voor kinderen is dat een onverwacht festijn als ze met

zo een prachtige gewonnen prijs naar huis mogen gaan.

Maar ook het actief bezig zijn met schieten, gooien,
rijden of gewoon in een trein van vervaarlijke hoogtes

af suizen is voor alle kinderen een ongekende ervaring.
Tijdens die 10 dagen werd er vooral met het weer

gegoocheld en dat was voor Zandvoort beslist positief.
Met dank aan de kermis dus.

De kermis trok veel bezoekers

Vrijdag 20 juli was de start
van 10 dagen kermis op het
Badhuisplein en een gedeelte van de boulevard De
Favauge. Een lang lint van allerlei leuke kermisattracties
wat, gezien de grote belangstelling vanaf de middag tot
in de late avonduren, zeker

populair te noemen was.
En natuurlijk was het weer
perfect voor een avontuurlijk bezoek aan alle kermisattracties. Voor de vele inwoners en toeristen die de
kermis bezochten is het een
welkome aanvulling van de
activiteitenkalender.

Verkiezingen 2012;

Laat uw stem niet verloren gaan,
kijk voor meer informatie op pagina 21
Gemeente Zandvoort

Jazz behind The Beach

Zandvoort
1

familieberichten

waterstanden

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

023 - 571 57 07

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Rivierkreeftjes in bladerdeeg
of
Salade gerookte kip met warme pancetta
❖
Varkenshaasje met briesaus
of
Roodbaarsfilet met warme remouladesaus
❖
Frambozenparfait
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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APRZ wordt eindelijk serieus genomen
Toen Teresa Mok op 12 maart jongstleden uit boosheid wat

handtekeningen ophaalde tijdens de volledig uit de hand

1-5 De Karavaan - Cultureel festijn, Badhuisplein e.o.

gelopen informatieavond van de gemeente over het par-

5 Muziekpaviljoen - Coverband MOEFIT,

Rode Kruis-gebouw, kon zij niet bevroeden dat zij nu een

13.00-16.00 uur

keerbeleid in de wijken Park Duijnwijk en Oud Noord in het

platform leidt dat al het een en ander voor elkaar gekregen

3 Jazz Behind the Bar

heeft. Haar Anti Parkeer Regime Zandvoort, kortweg APRZ,

4 Jazz Behind the Beach

ondertekend.

kan steunen op 3.000 personen die haar petitie hebben

5 Jazz on the Beach
11+12 Dutch Power Pack - Circuit Park Zandvoort
11 Strandschaaktoernooi - Meijer aan zee,
11.00-17.00 uur

12 Zomermarkt - Grote markt door centrum
van Zandvoort

18-19 Zeilwedstrijd - Tweedaagse van Zandvoort
(voorheen Nam-Rem Race)

19 Classic Concerts - Il Canto di Rame.
Protestante kerk, aanvang 15.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 02/08 - 08/08

Ice Age 4 - 3D (NL)

Dagelijks om 13.30 uur (laatste week)

Ice Age 4 - 3D (ENG+NED Ondertiteld)
Dagelijks om 15.30 uur

STEP UP 4 Miami heat – 3D
Dagelijks om 19.00 uur

Our idiot brother

DAGELIJKS om 21.30 uur (laatste week)

Verwacht: 9/8 Brave – 3D (Disney)
9/8 óf 16/8 MAGIC MIKE
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Teresa Mok van APRZ

“Ik was toen zo boos die
avond. Boos om het feit dat
er verschil in prijs was tussen de diverse wijken met
parkeerregime, boos over
het feit dat wethouder
Andor Sandbergen in eerste
instantie niet aanwezig was
en boos over het feit dat we
van de aanwezige ambtenaren geen antwoorden op
onze vragen kregen. En van
het een kwam het ander;
APRZ was geboren”, herinnert zij zich.
Mok: “Ik praat tegenwoordig liever over het APRZ. Het
staat natuurlijk wel voor de
oorspronkelijke titel maar
die vind ik een beetje negatief, dat wil ik niet dus vandaar APRZ. Wij kijken juist
heel positief naar Zandvoort
en de toekomst van onze
mooie woonplaats.”
Teresa Mok is in 1953 in
Amsterdam geboren en
woont alweer 40 jaar hier.
Zij is in hart en nieren ondernemer en heeft van alles
en nog wat gedaan. “Nu had
ik een rustig leventje maar
sinds APRZ is dat niet meer
zo. Er moet zoveel gedaan

worden maar gelukkig hoef
ik niet alles alleen te doen”,
gaat ze verder. Zij heeft ondertussen veel dorpsgenoten bereid gevonden om met
haar mee toen.
Mok en haar kompanen
zouden het liefst het parkeerbeleid helemaal weggehaald zien worden “maar
dat is niet reëel”, weet zij
ook. Daarom gaat het nu
in eerste instantie om het
schrappen van het beleid in
de wijken Oud Noord (het
rode dorp) en Duijnwijk. “Er
was daar geen parkeerprobleem, dus vroegen wij ons
af waarom we dan toch een
vergunning moesten kopen.
Toen wij de avond na de informatieavond een petitie op
petitie.nl zetten, merkten we
wat er aan de hand was. Het
vloeide als een olievlek door
Zandvoort heen”, aldus Mok,
die vindt dat ze in het begin
niet serieus werd genomen.
Uiteindelijk werd er na veel
vijven en zessen een door de
gemeente geïnitieerde werkgroep gevormd. Onder leiding van VVD-raadslid Jerry
Kramer deed de werkgroep

aanbevelingen aan het college, maar toen het college
deze stante pede naar de
prullenbak verwees, stapten zowel Kramer als zijn
werkgroepleden op. Omdat
de politiek de APRZ steeds
serieuzer benaderde, werd
er een nieuwe werkgroep
gevormd waar vanuit de
politiek Carl Simons (OPZ),
Willem Paap (SZ), Astrid van
der Veld (GBZ) en Gijs de
Roode (CDA) zitting in namen. Vanuit de Zandvoortse
bevolking nemen deel:
Arlan Berg, Teresa Mok, Nina
Versteege-Ojevaar, Wijnand
Burger, Ben Kense, Cees Leek
en Johan Derr. De gemeente
is vertegenwoordigd door
wethouder Sandbergen en
beleidsambtenaar Rob van
Meene. “De commissie zou
de kloof tussen de inwoners van Zandvoort en de
gemeentepolitiek kleiner
moeten maken”, zegt Mok.
Het eerste voorstel uit de
commissie is om een enquête te organiseren in de wijken
die al parkeerregime hebben.
“Wij willen graag de wensen
van de wijkbewoners weten.
Dat kan heel belangrijk zijn.
We moeten ook verder kunnen komen door simpelweg
overleg te voeren. Wij zijn
echt geen felle mensen en
willen allemaal het beste
voor Zandvoort”, benadrukt
Mok, die wil voorkomen dat
ons mooie dorp naar de filistijnen gaat. “Daarom hebben wij een interview voor
de televisie, waarvoor we
benaderd waren, afgezegd.
Dan zou Zandvoort weer
eens negatief naar buiten
komen en dat willen we natuurlijk niet.”
Tot slot wil Mok reageren op
het interview met de voorzitter van OPZ, vorige week
in deze krant: “Dat APRZ niet
constructief mee zou denken is gewoon niet waar.
Meneer Hesp zou eens met
de Zandvoorters moeten
praten, dan is hij pas echt
benaderbaar. Dan kunnen
we positief naar de toekomst
kijken.”

column

Volgens mij…
… zie ik plotseling een kleine
vos in mijn tuin. In tegenstelling tot de gouden plak van
een andere Vos, gaat het niet
zo goed met dit vosje. Sinds
verleden jaar heb ik hem niet
meer gezien. Af en toe zijn er
nog wel enkele witjes te ontdekken. Ze fladderen onrustig
rond, soms nemen ze genoegen met een rustpuntje. Voor
degenen die het nog niet
door hebben en misschien
twijfelen aan mijn verstand:
een ‘kleine vos’ en ‘witjes’ zijn
vlinders!
Ik heb iets met vlinders en
wordt altijd erg vrolijk als ik
ze zie. Heel vroeger voelde ik
ze in mijn buik. Later wilde ik
ze gewoon schilderen. Eerst in
een aquarel en daarna op de
zijde waar juist de zijderups
zo zijn best voor heeft gedaan.
Zo is de kringloop weer rond.
Alleen gaat het met ‘t vlinderbestand berg afwaarts. Om
daar iets aan te doen strooide
ik voordat we op vakantie gingen een pakje bloemenzaad,
speciaal voor vlinders, kwistig uit in mijn achtertuin. Bij
thuiskomst zat er al aardig
schot in. Mijn tuin was een
woestenij geworden en manlief keek hoofdschuddend
in het rond. “Het wordt niks
met die rare plannen van jou”,
mopperde hij. Zijn geplante
dahlia’s waren onvindbaar.
Intussen staan de dahlia’s
én mijn zaaigoed broederlijk
naast elkaar. Het is een kakofonie aan kleuren en zelfs de
vlinderstruik bloeit uitbundig.
Maar ondanks onze inspanningen is er, buiten de kleine
vos en de drie witjes, geen vlinder te zien. Misschien komt
het door het vele hemelwater dat er gevallen is of moet
er gewoon meer zon komen?
Want om mee te doen met de
landelijke vlindertelling op 4
en 5 augustus zullen er toch
meer vlinders moeten
komen. Vier vlinders in
totaal zijn te weinig!
Zou een bordje ‘vlinders,
welkom in mijn tuin’
misschien helpen?

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

Burg. Nawijnlaan 100 te Zandvoort.
Aangesloten bij de Ned. Bridge Bond.

21 juli - 27 juli 2012
Gehuwd:

van Mechelen, Robertus Joannes en: de Jong, Anka Geertruida.
Wakker, Theodorus Jeroen en: Hoks, Desirée Natalie Patricia.

Overleden:

Burger, Joannes Adrianus Antonius Maria, oud 47 jaar.
Jutte, Jan, oud 80 jaar.

kerkdiensten -

Bridgeclub Kostverloren
Zoekt nog enkele leden
voor de maandag en vrijdagmiddag.
Wij beginnen weer op maandag 3 september
en vrijdag 7 september.
Bereikbaar met bus 80 en 81 parkeerplaats aanwezig (vrij).
Voor inlichtingen fam. Aukema
Tel:023-5730706. E-mail: aukema@zonnet.nl

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Een heerlijk amandelbroodje
uit eigen bakkerij
van € 1,65 voor € 1,40
Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Jazz op het strand

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur diaken J. Belt
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

Zondag 5 augustus

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

Mainstream
Jazz Combo

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

o.l.v. Ger Groenendaal

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Vanaf 15.00 uur

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

023-5713200
www.beachclubtien.nl

Vakantiebezorg(st)er gezocht
Ben jij onze bezorger die tijdens de
vakantieperiode 1 of meerdere malen per
week de Zandvoortse brievenbussen wil laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl en vul daar je aanmelding in!
4

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zandvoortse Courant • nummer 31 • 02 augustus 2012

Al vijftig jaar op vakantie in Zandvoort
Twee weken geleden stond in de Zandvoortse Courant een
artikel over een Duitser die al 50 jaar achtereen zijn vakantie in Zandvoort doorbrengt. Hij blijkt niet de enige want

dit geldt eveneens voor ‘Tante’ Lies van Berkel en haar
nichtje Nancy van Kesteren uit Oss. Een gesprek met deze
vaste gasten kon natuurlijk niet achterblijven.

Lies van Berkel en haar nichtje Nancy van Kesteren

Al in 1996 is er een uitgebreid artikel verschenen in
de ‘Zandvoorter’ door Theo
Hilbers, waarin hij uitgebreid aandacht besteedde
aan deze trouwe badgasten.
Lies van Berkel heeft 45 jaar
een balletschool gehad. In
de tijd dat zij in Amsterdam
haar balletopleiding volgde, kwam zij al vaak een
dagje naar Zandvoort. “Je
kon toen nog voor een à
twee uurtjes een badstoel
huren. In 1962 ben ik voor
het eerst, samen met mijn
nichtje, hier voor vakantie
gekomen. Wij verbleven
toen een week in Hotel
Noordzee en het jaar daarop zelfs een hele maand in

‘De Schelp’. Zo langzamerhand heb ik in de loop der
jaren haast de hele boulevard gehad, onder andere
naast Toon Hermans en
enige tijd geleden naast
Johnny Kraaykamp jr. in de
Marisstraat. De adressen
kregen wij altijd van een
makelaar, want wij huurden uitsluitend een privéruimte”, vertelde ze.
Ongelooflijk maar waar:
Lies en Nancy hebben,
meestal met nog een paar
andere neefjes en nichtjes,
maar liefst 35 seizoenen (!)
gedurende 1-2 maanden
een etage gehuurd bij de
familie Van Dam op de
Hogeweg 26. Nancy: “In
dit gezin waren zeven kin-

deren en wij gingen erg
leuk met elkaar om. Wij
waren met zijn allen hele
dagen met schepjes en
emmertjes op het strand
te vinden en dan werden
er flinke zandforten gecreëerd. Het weer maakte
niet uit want bij slecht
weer bouwden wij tenten.
Garnalen vangen, pellen en
mevrouw Van Dam maakte
dan heerlijke garnalenkroketjes. ’s Avonds gingen
wij vaak bramen plukken,
waarvan de volgende dag
jam werd gemaakt. De
meisjes gingen borduren
en zelfs de jongens hebben
daar leren breien. Wij hebben echt een hele fijne tijd
gehad bij de familie Van
Dam”, vertelt ze. Het leuke
is dat er nog altijd contact
is tussen de diverse leden
van het gezin Van Dam en
Lies en Nancy. Zo wordt er
in Oss gezamenlijk carnaval gevierd en één van de
zoons heeft daar zijn meisje gevonden.
Wat Lies wel opvalt aan
Zandvoorters is dat toch zo
weinig mensen haar groeten. Dat geldt niet voor de
kassadames van Giraudi en
de eigenaar van de Chinese
winkel, die altijd enthousiast naar haar zwaaien.
Laatste opmerking van
deze dame, die Zandvoort
echt niet kan missen: “De
gemeente mag het plaveisel wel wat beter onderhouden, vooral aan het
Dorpsplein.”

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)

Smaakt naar meer

In het muziekpaviljoen op
het Raadhuisplein is op
muzikaal gebied altijd wel
wat te vinden. Afgelopen
zondag was het tijd voor
opera muziek en als afsluiting musicalsongs
gezongen door tenor en
entertainer Mark Janicello.
In Zandvoort is hij beter
bekend als kunstenaar en
eigenaar van de onlangs geopende galerie LaRaven aan
de Thorbeckestraat. In het
begin van de middag waren
er nog genoeg zitplaatsen
maar al snel waren alle
stoelen bezet door een enthousiast publiek. Het was
in combinatie met de kunsten boekenmarkt en de zon
een gezellige middag.

Center Parcs sponsort
voetbaljeugd

ZANDVOORT SCHOON!? en karton….

Het gaat steeds beter met het aanbieden van grof huisvuil. Steeds
meer inwoners zijn zich bewust dat veel goederen niet met het
grofvuil naar de dure verbrandingsoven moet. Diverse zaken kunnen naar de kringloopwinkel. En textiel, glas, papier, Klein Chemisch
Afval, Asbest, plantenbakken moeten apart worden ingeleverd.
Vaak wordt karton aangetroffen; te kostbaar om zomaar te verbranden. Als het klein van omvang is kan het in de papierbak; is het te

Gemeente Zandvoort

groot dan kan het gratis worden ingeleverd bij de gemeentewerf
(de Remise), Kamerlingh Onnesstraat 20. Kijk voor meer info op
www.zandvoort.nl onder “Afval”.

Vorig week hebben een
aantal nieuwe sponsoren
van de plaatselijke voetbalvereniging SV Zandvoort
hun handtekening onder
een overeenkomst gezet. De
meest opvallende is Center
Parcs park Zandvoort, die

hoofdsponsor van
de jeugd is geworden. Het vakantiebedrijf heeft
uitgesproken zich
de komende jaren te willen profileren naar de
Zandvoortse gemeenschap en dit
is een van die uitingen. Center Parcs
krijg veel aandacht
in het clubhuis en rondom
het veld. Zo zal onder andere
een van de kleedkamers de
naam ‘Center Parcs’ krijgen.
Tevens zal dat het geval zijn
voor de andere hoofdsponsors. Op de foto ondertekenen voorzitter Kees van Dijk en
Dennis Barends van
Center Parcs de overeenkomst.

Blauwe zone
bij snackbar

Snackbar AnyTime De Oude
Halt, aan de Vondellaan,
heeft eindelijk gekregen
waar de eigenaren al een jaar
mee bezig zijn: een officiële
‘blauwe zone’. Het is de eerste ooit in Zandvoort. In de
blauwe zone mag maximaal
1 uur worden geparkeerd.
Het gebied van de blauwe
zone wordt
aangegeven
met speciale
verkeersborden
en een blauwe
markering op
de weg. De familie Schoorl is
al een jaar bezig om dit voor
elkaar te krijgen
en nu is de blauwe zone dan een feit. “Onze
gasten blijven nooit langer,
maar nu hoeven ze dus geen
parkeergeld te betalen of
een vergunning te hebben
om even iets te eten of een
bestelling op te halen”, zegt
Marcel Schoorl.

Zeegezichten

De oecumenische kerkdienst op 5 augustus heeft
net als de expositie in de
Agathakerk het thema
Zeegezichten. Bij de kerkdienst, die gehouden wordt
in de Agathakerk, gaan de
pastores Teunard van der
Linden en Dick Duijves
voor en Paul Waerts zal
het orgel en de vleugel bespelen. De tentoonstelling
'Zeegezichten' is ook nog te
bezichtigen, tot en met 8
september iedere zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Rondsnuffelen

Vorige week woensdag, een
zonovergoten dag, was er
de snuffel- en curiosamarkt
bij woonzorgcentrum A.G.
Bodaan in Bentveld. Omdat
het weer zo mooi was, vond
de markt dit keer buiten
plaats. Een prima keuze,
want het zag er heel gezellig uit met al die verschillende kraampjes waar van
alles te koop was. Er werden
nieuwe spullen aangeboden
en er was allerlei curiosa.
Ook een grote stand van
de Zonnebloem was aanwezig. De opbrengst van de
markt gaat naar de bewoners van woonzorgcentrum
A.G. Bodaan die hiervoor in
het najaar een dagje naar
Avifauna zullen gaan. Door
de enorme warmte van deze
dag viel het bezoekersaantal
en de verkoop helaas iets tegen. Gelukkig is er op 29 augustus een herkansing want
dan wordt er een markt bij
Huis in de Duinen georganiseerd.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Ik bel u zodra uw hypotheek goedkoper kan!

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING

Gedurende de looptijd van een hypotheek kunt u
gegarandeerd op de kosten besparen.
Maar hoe weet u dat op het juiste moment?

WELLNESS MENU VOOR

Elke dag worden alle hypotheekproducten en rentes in
Nederland met elkaar vergeleken.

€ 30,=

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:

Zodra uw hypotheek goedkoper kan, neem ik contact
met u op! Wie wil niet zo’n gratis service?
Mail, bel of kom langs voor een vrijblijvende kennismaking!
De koffie staat klaar!

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

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

15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE
IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

Residence Pandora
ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

8 RIANTE APPARTEMENTEN & 1 PENTHOUSE

Volgt u ook de Olympische Spelen? Het zou zomaar kunnen
dat over 4 of 8 jaar een Zandvoortse judoka mee gaat doen.
Na driemaal Nederlands kampioen te zijn geworden is dat
de grootste ambitie voor de jonge, talentvolle Glen Koper.

- Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
- Bruto woonopp. 114 tot 149 m², terras vanaf 12 m²
- Privé parkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder
- Complex voorzien van lift en videofooninstallatie
- Luxe afwerking door gebruik van duurzame materialen
- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n.
- Oplevering: direct beschikbaar
- Nu nog 4 appartementen beschikbaar
Voor informatie en/of bezichtiging:
Greeven makelaardij
Tel. 023-5739234
www.greevenmakelaardij.nl

VoF Cocarde
Tel. 023-5714165
www.residence-pandora.nl

Vraag ook naar de mogelijkheden tot huur!
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Daarom is het noodzaak dat hij internationaal zijn grenzen
opzoekt door mee te doen aan wedstrijden in Europa. Hiervoor
wordt per wedstrijd een forse eigen bijdrage verlangd.
Een aantal Zandvoortse ondernemingen hebben zich al
gecommitteerd om de komende 3 jaar achter Glen te gaan staan,
maar er worden nog dringend een aantal sponsors gezocht.
De volgende bedrijven doen al mee:
Berg Totaaltechniek
Fysiotherapie aan zee
Discotheek Chin Chin
Sportcafé Buitenspel
Snackbar Het Plein

Quality Clean
De Zeemeermin
Yanks
Kenamju Zandvoort
Greeven Makelaardij

Zou u ook deze jongen willen ondersteunen om onze eerste
afgevaardigde naar een Olympische Spelen te laten worden?
Meld u dan aan bij www.glenkoper.nl of mail naar info@glenkoper.nl

Dochter Johnny Jordaan voor even in de spotlights
Aan de voet van die mooie Wester, daar heeft haar wieg

gestaan. Maar sinds 1956 is ze een echte Zandvoortse geworden. Wil Winkel. Weinigen in het dorp zullen weten
dat zij de dochter is van de grote volkszanger Johnny Jordaan. Wil loopt daar ook niet mee te koop. Afgelopen week
maakte ze toch een dubbele uitzondering.

Wil Winkel loopt niet te koop met haar vaders naam

Zij heeft nooit in de publiciteit willen staan, heeft
ook nooit meegewerkt aan
verhalen voor de roddelbladen. Afgelopen week was ze
echter uitgebreid in beeld bij
het tv-programma Mick in
Mokum op AT5. Aansluitend
daarop stond ze ook de
Zandvoortse Courant te
woord.
“Een paar maanden geleden
werd ik benaderd door de
Amsterdamse zanger Mick
Harren met het verzoek of ik
mee wilde werken aan zijn
nieuwste programma, waarin hij Amsterdamse artiesten
van vroeger in het zonnetje
zet. Hij wilde van mij alles
weten over mijn vader. Ook
nu zei ik tegen Mick dat ik
zelf niet in beeld wilde, maar
dat mijn dochter het wel
wilde doen. Maar toen Mick
eenmaal bij me binnen was,
heeft hij me ‘ingepakt’ en
heb ik voor het oog van de
camera van alles over mijn
vader verteld. Toen ik vorige
week hoorde dat het op AT5
zou worden uitgezonden,
was ik doodsbenauwd. Hoe
zouden ze Johnny presenteren en hoe zou ik er uitkomen? Maar ik moet zeggen
dat ik het heel leuk vond. Ik
heb heel veel positieve reac-

ties gehad. Vooral die oude
beelden van mijn vader vond
iedereen prachtig.”
Wil praat met veel warmte
en liefde over haar vader,
die in 1924 in de Jordaan
werd geboren als Johannes
Hendricus van Musscherr.
“Mijn vader was gek op
Zandvoort en zomers zaten we dan ook altijd in ons
strandhuisje. Hij was toen
nog niet beroemd. Maar toen
Johnny begin jaren vijftig als
zanger doorbrak, kocht hij
een huis in de Marisstraat.
Ik was toen zes jaar oud. De
school in Zandvoort vond
ik aanvankelijk helemaal
niet leuk. Omdat ik plat
Amsterdams praatte, mocht
ik niet meezingen. Toch had
ik veel vriendinnetjes, al waren er ook die jaloers op mij
waren vanwege mijn vader.”
Al pratend over Johnny’s
Zandvoortse periode zegt
Wil enthousiast: “Ik weet
nog goed dat er in de jaren
vijftig een muziektent op
het Raadhuisplein stond, op
de plek waar nu de bankjes
staan. Johnny trad daar regelmatig op. En dan stond
het werkelijk zwart van de
mensen. Prachtig vond ik
dat.”

“Mijn vader was een schat
van een man. Hoewel hij in
1958 bij ons is weggegaan
om met zijn vriend te gaan
samenwonen, heeft hij altijd goed voor mijn moeder
en mij, ik was enig kind, gezorgd. En later kwam hij ook
elke week naar Zandvoort
om van zijn kleinkinderen te
genieten. Hij was een hele
lieve opa! Mijn kinderen denken met veel plezier aan hem
terug.”
De Parel van de Jordaan,
zoals hij ook wel liefkozend
werd genoemd, is niet oud
geworden. Wil: “In 1989 is hij
op 64-jarige leeftijd overleden. M’n vader was al jaren
niet goed. Hij had het aan
zijn hart en heeft een paar
keer een hersenbloeding gehad. Achteraf bezien was het
misschien beter dat hij zo
jong is gestorven. Er is hem
wellicht een hoop narigheid
bespaard gebleven.”
Johnny ligt begraven op
Vredenhof in Amsterdam,
in een familiegraf dat hij
speciaal voor zijn moeder
had gekocht. Wil: “Zijn begrafenis was een ongelooflijke gebeurtenis. Eerst in de
Westerkerk, die vol zat met
familie, vrienden en artiesten en vervolgens op de begraafplaats. Duizenden bewonderaars bewezen hem
de laatste eer en radio en
televisie besteedden uitgebreid aandacht aan zijn afscheid. Mijn jongste dochter
Angéla was toen zes en ‘men’
vond het beter dat zij er niet
bij was. Nu vindt zij het heel

jammer dat zij de begrafenis
niet persoonlijk heeft mogen
meemaken. Zij was zo gek op
haar opa.”
Wil, die met haar man in
een eengezinswoning in
Zandvoort-Noord woont:
“Niemand van ons gezin
heeft ooit de beroemdheid
van Johnny uitgebuit. We lopen er niet mee te koop dat
we zijn familie zijn. Ik weet
nog dat Johnny voor een
platenhoes in Zandvoort een
foto wilde laten maken met
kinderen er op. Mijn zoon had
aan zijn juffrouw op school
gevraagd of zijn opa die
foto in zijn klas mocht maken. De juf vond het best en
vroeg wat zijn opa deed. Mijn
zoon zei toen dat hij bij een
platenmaatschappij werkte
en daar de platen afstofte.
Toen Johnny en Tante Leen
met een cameraploeg op
school aankwamen, wist de
juf niet wat ze meemaakte!”
Nee, volgens Wil heeft niemand van haar kinderen het
artiestenbloed van Johnny
meegekregen: “Angéla kan
mooi zingen, maar meer ook
niet. Allemaal vinden ze het
prachtig om oude nummers
van hun opa te beluisteren
of te bekijken, maar als ze ergens onverwacht zijn stem
horen, dan vinden ze het
toch vreemd.”
Wil is opgelucht dat de tvshow van Mick Harren over
Johnny Jordaan zo leuk is
geworden. Maar wat haar
betreft blijft het hierbij en
gaat ze weer over tot de orde
van de dag.
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Aardig Hondsdagenweer
De zomer van 2012, die nu zo’n acht weken duurt,
heeft net als de voorgaande jaren geen topweer

opgeleverd. Het lijkt een beetje de teneur te zijn van

de zomers de afgelopen zeven jaar. De straalstroom
lag telkens gericht op Noordwest-Europa zodat hogedrukgebieden nauwelijks een kans konden maken
om ons structureel met goed weer op te zadelen.
Het Azorenhoog probeerde wel steeds een flinke
uitloper uit te rollen richting de Benelux, maar
die ontwikkeling werd
vervolgens weer in de
kiem gesmoord doordat
randverschijnselen van
depressies er voortdurend
in slaagden deze positieve
trend te doorbreken.
Het extreem droge en
hete weer in Amerika
heeft ook te maken met
het veel mindere weer in
West-Europa. Langgolvige
circulaties in de bovenlucht bepalen het weer en
in de VS zit men langdurig in de opgaande (mooi
weer) tak van zo’n golf.
Echt slecht is en was het
weer niet de afgelopen
weken en de vorige week
werd er toch nog even een
zeer fraaie week uitgeperst. In dit soort zomers
is een weekje met warm
en nagenoeg droog weer
al een hele luxe.
Ook op woensdag zaten
we tijdelijk weer even in
de warme lucht vanuit het
Do.

zuiden (eendagsvlieg) en
steeg het kwik tot boven
de 25 graden in Zandvoort.
Donderdag is het, uiteraard, alweer koeler met
een doorstroomde zuidwestenwind. De komende
dagen is er dagelijks een
buienkans zonder dat het
echt wisselvallig wordt.
De droge perioden houden
verreweg de overhand tot
en met het weekend en
de zon is iedere dag wel
goed van de partij. Kortom,
we beleven heel gewoon
‘Hondsdagenweer’. Honds
dagen is de naam voor de
periode van 19 juli tot 18 augustus. Deze periode staat
in de kalenderklimatologie
bekend als enigszins wisselvallig en niet al te koel.
Indien zich een bui aandient dan is de kans op onweer relatief groot in deze
periode gezien de instabiliteit van de lucht.
De maandprognose augustus is er op donderdag
2 augustus via de weerprimeurlijn, 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Vr.

Za.

Zo.

Weer
Temperatuur

Johnny Jordaan

Max

20

21

21

21

Min

17

15

14

15

Zon

65%

80%

75%

70%

Neerslag

30%

55%

45%

65%

Wind

zw. 4

zw. 4

zzw. 3

zw. 3
7

Actie vanaf

APK

donderdag 2 augustus
t/m zondag 5 augustus

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop



Licht meergranen 400 gram € 1,25

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl



10 witte bollen € 1,95

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

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Kapvergunning dode bomen 2012
In het afgelopen jaar zijn 31
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 inmiddels verwijderd of
worden nog verwijderd. De
bomen worden dit jaar niet
herplant in verband met bezuinigingen van de gemeente. Wel blijven de locaties op
de lijst van de te herplanten
bomen staan voor een later
jaar. Locaties in verharding
worden weer bestraat. Op de
onderstaande lijst staan niet
de zieke iepen die gekapt
zijn en bomen bij projecten.
Dode bomen zonder
gele stip

Ziet u een dode boom van de gemeente zonder gele stip, wilt u
dit dan melden bij de meldlijn,
tel. 5740200. Ook zieke iepen
kunt u bij ons melden.

Geef de bomen water in
het groeiseizoen

Wilt u helpen bij het boombehoud? Geef de bomen dan
water in het groeiseizoen. Start
vanaf half maart bij droogte.
Vanaf dat moment begint de
groei van de haarwortels. Voor
het beste resultaat kunt u de
bomen één keer per week meerdere emmers water geven.
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LOCATIE

SOORT

REDEN

		

HERPLANT

REDEN

Ja/nee

(bij budget)

Brederodestr. 20 hoek

Kastanje

Kastanjeziekte

nee

genoeg bomen

Brederodestr. t.o. 59 hoek

Iep

dood 2jr oud

nee

windhoek

Duindoornlaan 24

Meidoorn

dood ouderdom

nee

voldoende bomen

Duindoornlaan 16

Eik

dood?

nee

voldoende bomen

Favaugeplein midden

Eleagnus

door 3 jr wind

nee

herinrichting

Gerkestr. t.o. 119 en 121

Kastanje 2x

Kastanje ziekte

nee

toekomst

Grote Krocht voor 36A

Kastanje

Kastanje ziekte

ja

Tilia Tom Szeleste

Haltestraat voor 37

Iep

dood 1 jr oud

ja

Platanus acerifolia

Keesomstraat flat de Distel

Populier

voet gescheurd

nee

voldoende bomen

Koninginneweg voor 44

Metasequoia

niet aangeslagen

ja

Meta gybtostrobo

Koninginneweg 34 hoek

Metasequoia

niet aangeslagen

ja

Meta gybtostrobo

Korinthe vijver

Wilg 2x

niet aangeslagen

ja

Ulmus Resista

Kostverlorenstr. voor 92A

Kastanje

Kastanje ziekte

ja

Alnus Spaethii

Kostverlorenstr. voor 112

Prunus

dood ziekte

ja

Meta glybtostrobo

Kostverlorenstr. voor 117

Prunus

dood ziekte

ja

Meta glybtostrobo

Kuinderstraat 1

Eleagnus

niet aangeslagen

nee

windhoek

Lijsterstraat voor 15

Esdoorn

dood 3jr wind

ja

Ulmus Resista

Molenaarstraat naast 22

Populier

overlast

nee

geen juiste plek

Noorderduinweg naast 48

Rob Psdo. Ac

niet aangeslagen

ja

Robinia Psdo. ac.

Oosterparkstr. 51 hoek

Iep

dood 3jr wind

nee

windhoek

Raadhuisplein

Platanen 9x

snoei > 20%

-

willen niet groeien

Stolbergweg, van 3

Sorbus

herinrichting

ja

Sorbus Int. Brouwers

Swaluestraat voor 24

Sierpeer

dood 2 jr oud

ja

Ulmus Resista

Thijsseweg 24 school

Treur berk

dood 8jr oud

nee

voldoende bomen

Tollensstr. P bij begraafpl.

Cornus mas

dood 3jr oud

ja

Conus mas

Tollensstr. P bij begraafpl.

Kastanje

Kastanje ziekte

ja

Tilia cordata Bohlje

Z’vrtselaan p’koekenhuis

Kastanje

Kastanje ziekte

ja

na herinrichting

Z’vrtselaan rotonde Bol

Esdoorn 2x

niet aangeslagen

ja

Bol esdoorn (project)

Leegloop Sandevoerde kost Zandvoort geld
Een groot aantal bewoners van caravanpark Sandevoerde
is het zat en overweegt volgend jaar massaal naar een
(goedkopere) buitenlandse locatie te vertrekken. De kos-

ten van het staangeld en gemeentelijke belastingen rijzen
de pan uit, terwijl er steeds minder voorzieningen komen.

Liesbeth van Amstel en Rob Rijnink op Sandevoerde

Liesbeth van Amstel, een van
de ontevreden caravanbewoners, vertelt: “De pachtprijs voor mijn caravan bedraagt nu € 2800 per jaar.
Maar waar ik me nog het
meest over opwindt is dat
de gemeente Zandvoort de
forensenbelasting dit jaar
heeft verhoogd van € 260 tot
bijna € 400 en volgend jaar
wordt dat nog eens honderd
euro duurder.” Begin van dit
jaar heeft zij een brief naar
de burgemeester geschreven over de forensenbelasting, waarin ze aangeeft dat
ze het belachelijk vindt dat zij
als bewoners van de camping
er niet in worden gehoord.
“Ook heb ik gevraagd of die
verhogingen door blijven
gaan en waar ik in beroep
kan gaan. Ik kreeg toen een
standaard briefje terug met
de tekst dat tegen beslissingen van de raad geen beroep
mogelijk is. Punt uit. Maar
mijn vraag of de verhogingen door blijven gaan, is nog
steeds niet beantwoord. Ik
heb ook een brief met mijn
grieven naar een raadslid
van OPZ gestuurd. Van die
persoon heb ik zelfs helemaal geen antwoord gekregen. Hieruit blijkt wel dat de
Zandvoortse politiek ons niet
serieus neemt. ”
Liesbeth gaat op felle toon
verder: “Op Sandevoerde
staan veel ouderen van wie
sommigen er al meer dan 40
jaar verblijven. Die mensen
kunnen al die verhogingen
niet meer betalen. Maar ook
jonge gezinnen met kinderen

haken hierdoor af. Dat is op
Sandevoerde al goed merkbaar. Van de 500 caravans die
er stonden, zijn er nu nog zo’n
200 over en er staan er een
heleboel te koop. Zandvoort
snijdt met die verhoging van
de forensenbelasting in eigen
vlees. Een paar jaar geleden
verteerden we heel wat geld
in Zandvoort; we haalden er
onze boodschappen, kochten er kleren en schoenen
en we gingen regelmatig
uit eten. Bovendien maakte
ik heel veel gebruik van de
Zandvoortse taxi’s, want ik
moest zes keer per week
met mijn zoon voor nierdialyse naar Amsterdam. Welnu,
ik neem mijn boodschappen tegenwoordig mee uit
Amsterdam, uit eten doen we
niet meer en duurdere spullen kopen we ook niet meer in
het dorp. Dat geldt niet alleen
voor mij, ook andere caravanbewoners denken er zo over.
Al die inkomsten is Zandvoort
kwijt en als we volgend jaar
met een grote groep naar
het buitenland vertrekken,
dan krijgen ze die forensenbelasting ook niet meer. In
Bulgarije of Turkije kunnen
we de mooiste appartementen huren voor een schijntje van wat we nu moeten
ophoesten. Dan ben ik toch
een dief van m’n eigen portemonnee door hier te blijven? Bovendien is er, door die
leegloop die nu al zichtbaar
is, op de camping ook steeds
minder te doen. De kantine is
grotendeels dicht, er is geen
kampwinkel meer en ook de
snackbar is bijna altijd dicht.”

Dat gaat Rob Rijnink aan zijn
hart. Deze Jordanees zit al 48
jaar op Sandevoerde. Hij heeft
de tijd nog meegemaakt dat
het een kampeerterrein was
met een aparte vrouwenafdeling, waar mannen ten
strengste verboden waren. In
de loop der jaren is hij uitgegroeid tot de ‘burgemeester’
van het park. Hij deed klusjes,
organiseerde feestavondjes,
paste op bij het zwembad,
etc. Met al die dingen is hij
inmiddels gestopt. Er is geen
animo meer voor een hoop
dingen en kinderen die willen alleen nog maar computerspelletjes doen. “Ik ben het
helemaal met Liesbeth eens:
voor de ‘gewone man’, voor
wie Sandevoerde oorspronkelijk was opgezet, is het niet
meer te betalen. Persoonlijk
heb ik het er nog naar m’n
zin. Ik heb een prachtige caravan en een heerlijke tuin.
Ik zit hier een half jaar met
m’n vrouw en kan het financieel nog steeds doen. Maar
om me heen zie ik inderdaad
steeds meer caravanbewoners afhaken. Doodzonde.
En daar is Zandvoort mede
schuldig aan. Die politici
daar zijn bezig de toeristen
weg te jagen. Dat betekent
dan minder inkomsten en
het tekort dat dan ontstaat
wordt dan weer afgewenteld
op de groep kampeerders die
nog wel is gebleven. Totdat
die ook de pijp aan Maarten
geven natuurlijk.”
Jan Hamhuis, die al twintig jaar beheerder van
Sandevoerde is, ziet de terugloop jaarlijks toenemen. “Dat
is deels ook beleid, omdat
het park geheel op de schop
gaat als de plannen voor
dure villa’s op de plek van de
voormalige voetbalvelden
doorgaan. De camping blijft
dan weliswaar bestaan, maar
het terrein moet nodig gesaneerd worden. Dus als er nu
iemand met z’n caravan vanaf gaat, wordt die plek niet
meer opgevuld.” Liesbeth
van Amstel hoopt dat niet
meer mee te maken. “Tegen
die tijd zit ik hopelijk in een
fraai appartement ergens in
Bulgarije.”
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Sport-Itt

door Erna Meijer

Goed nieuws voor alle sportieve Zandvoorters! Sinds twee
weken is ons dorp een sportzaak rijker en hoeft u niet meer

naar ‘buiten’ voor de noodzakelijke attributen. Moeder Ittje
(voormalig hoofdleidster van een peuterspeelzaal in Aer-

denhout) en dochter Mickey Philipse uit Zandvoort hebben
het pand aan de Grote Krocht in korte tijd omgetoverd tot

een winkel met uitstraling, waar een groot assortiment aan
sportartikelen van bekende merken op u ligt te wachten.
Direct links naast de ingang
is de collectie schoenen
te vinden, zoals de hardloopschoenen van Asics en
Saucony, hockeyschoenen
van diverse merken, voetbalschoenen van Nike en
Adidas tot slippers en kindergymschoenen voor op
school, hiphop dansschoenen en zelfs waterschoentjes voor het afzwemmen
aan toe. De sokken van het
bekende merk Falke, evenals sportondergoed en Bh’s
(Shock Absorbe) zijn eveneens voorradig. Verderop in
de winkel is de tennisafde-

ling met rackets van Wilson
en Head, inclusief de tassen,
alsmede squash- en badmintonrackets van Yonex en
Carlton. Op de hockeyafdeling natuurlijk de sticks van
Dita, Stag en Grayce. Om al
deze sporten volledig te kunnen beoefenen, zijn er ballen
nodig en ook die heeft SportItt. Ook voor de , volleyballers
en basketballers.
Op termijn is het de bedoeling dat het mogelijk
wordt om de clubkleding
van diverse Zandvoortse
sportverenigingen hier aan

te schaffen. Over kleding
gesproken: er is een ruime
keuze aan sportkleding, zowel voor volwassenen als
voor kinderen. Dit varieert
van fleecevesten, softshell
jassen en joggingpakken tot
shirts van Donnay, Puma en
Wilson. Veel polo’s in diverse
kleuren hangen uitnodigend
om sportief aan de slag te
gaan. Ook voor badpakken
van Speedo (en de bijbehorende zwembrillen), bikini’s
en zwembroeken/shorts
kunt u hier terecht.
De kleinere attributen die bij
het sporten zo onontbeerlijk
zijn, ontbreken niet. Zo zijn
er tafeltennisbatjes, runnerflesjes, yogamatjes, enkelgewichtjes, tape, bandages en
handschoentjes, tot sportzonnebrillen aan toe. Mocht
u ondanks dit aanbod toch
niet een keuze kunnen maken voor een leuk cadeautje,
dan brengt een cadeaubon
altijd uitkomst. Kortom,
Sport-Itt is een sportieve
aanwinst voor Zandvoort.
Sport-itt, Grote Krocht 22,
is 7 dagen per week geopend: zondag en maandag van 12.00 tot 18.00 uur
en de overige dagen van
10.00 tot 18.00 uur. Tel. 0615094331/06-14256151. De
website www.sport-itt.nl
gaat binnenkort online.

Theatervoorstelling aan het strand

Deze week organiseert theaterschool Het nest een week

waarin alle jongeren vanaf 13 jaar hun eigen theatervoor-

stelling kunnen maken. De deelnemers krijgen dagelijks
van 10.00 tot 16.00 uur les in theater maken, zingen en

dansen. Vrijdagavond is er een afsluitende voorstelling in
het beachhouse van Beach Club Tien.

Oefenen voor de voorstelling

Tijdens de lessen, die dagelijks
in het beachhouse van Beach
Club Tien worden gegeven, is
er veel aandacht voor geloofwaardig spel en personage
ontwikkeling. In deze week
gaan leerlingen ook hun eigen
voorstelling schrijven, instuderen en zelf hun kostuums
maken. Op vrijdagavond 3
augustus wordt de voorstelling gespeeld in het Beach
House van Beach Club Tien.
Voorafgaand aan dit knallende optreden is er een gezellige
barbecue voor iedereen die
gaat optreden én die wil komen kijken! Belangstellenden
kunnen zich hiervoor opgeven
via Theaterschool Het Nest, email: info@het-nest.nl
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Z A N D K O R R E L S
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919 of 06-53231754
.........................................................
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)
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in
nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

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
.........................................................

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
.........................................................

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.
.........................................................

*Touch of life*
massagetherapie
www.massagezandvoort.nl
*Nails of life
Manicure&styling
*Gifts of life
Info: 06-55931928
Kosterstraat 11
wo t/m za 11-17 uur
.........................................................

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
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

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.

Te koop: t.e.a.b.
2-kamerappartement
Burg. v. Alphenstraat 57F2
Taxatie 2010: € 148.000
Lage servicekosten
Contact: 06-10939709
.........................................................
Gezocht:
zelfst. woonruimte
met eigen K/D/T. Min. 2
kamers, voor tekenares
(48jr.) Huur tot € 550 p.m.
Tel. 06-33020004
.........................................................
Lieve papa,
heel veel succes met
Pur Sang Advocaten.
Stijn en Lisa
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
6 avonden (20.00-22.00
uur) of ochtenden (10.0012.00) om de week, kosten
€ 135. Voor informatie en
opgeven: www.rkarper.nl
.........................................................
Assistenten m/v gevraagd
voor The Hedi’s International
Met spoed bellen
(na 18.00 uur)

Trouw slotenservice
Sleutel kwijt? Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587
.........................................................
Zandvoort telt ruim
1300 ZZP’ers.
Wie van hen zoekt parttime
kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in centrum
is per direct beschikbaar.
Bel voor info: 06-46046026
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Goedkope Haarextensions
aan huis Haarextensions
van het merk SoCap, 100%
echt haar van topkwaliteit
voor een zeer lage prijs!
Voor info:
saskia@plantheparty.nl
.........................................................
Lieve Diny Lemmes
Ik hou van jou!
Altijd je kl witte
.........................................................
Te huur aangeboden:
gemeubileerde bovenwoning in het centrum
van Zandvoort en dichtbij
het strand. Prijs: € 700
per mnd. Tel. 5715579

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Healing Service;
Maandagmiddag
6 augustus op afspraak t
ussen 14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en andere
problemen. Haltestraat
62b, tel. 06-40236673
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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.

Zandvoort in de ban van het
Europees Kampioenschap Zandsculpturen
Eind deze maand is Zandvoort het toneel van het Europees
Kampioenschap Zandsculpturen bouwen. Op verschillende

plekken in het dorp en aan de boulevard zullen 8 Europese

zandsculptuurbouwers van 25 tot en met 31 augustus een
zandsculptuur vervaardigen van circa 4 bij 4 meter en ongeveer 3 meter hoog.

8 beste kunstenaars uit
Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd.
De deelnemers komen uit
Nederland, Engeland, Ierland,
Tsjechië, Spanje, Ierland en
Rusland. Het centrale thema
is Sagen en Legenden. Elke
deelnemer zal naar eigen
keuze een Sage of Legende
uit zijn of haar land van herkomst verbeelden in een
zandsculptuur. Het publiek
kan de deelnemers in de
week van 25 augustus tussen 09.00 en 17.00 uur op
de verschillende plekken in
Zandvoort aan het werk zien.

Routeboekje
Er zijn al 6 minisculpturen te bewonderen in Zandvoort

De wedstrijd wordt gehouden onder auspiciën van
de in Den Haag gevestigde
WSSA (World Sand Sculpting
Academy), de toonaangevende organisatie die wereldwijd zandsculptuuractiviteiten initieert en uitvoert.
De WSSA heeft in 1990 de
internationale richtlijnen
en het reglement opgesteld, aan de hand waarvan

wereldwijd de wedstrijden
worden gehouden. Ook het
Europees Kampioenschap in
Zandvoort zal volgens dit reglement plaatsvinden.
De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database van de
WSSA, waarin ongeveer 600
hooggekwalificeerde kunstenaars uit alle werelddelen
zijn vertegenwoordigd. De

Er wordt een gratis routeboekje uitgegeven, te verkrijgen bij de VVV en winkeliers
in het centrum, waarmee het
publiek een wandelroute kan
maken langs de sculpturen
en waarin de deelnemers
worden voorgesteld. Ook
wordt in het routeboekje
aangegeven in welk zes winkels en horecagelegenheden
aan de wandelroute kleinere
versies van zandsculpturen
zijn te bewonderen. Op

31 augustus wordt door een
jury de winnaar bekend gemaakt. De sculpturen zullen
daarna blijven staan en nog
enkele maanden te bezichtigen zijn. Ook bij minder
weer is een bezoek de moeite
waard, want de sculpturen
zijn vanwege het gebruik
van speciaal sculptuurzand
bestand tegen weer en wind.

schijnsel voor. Vlak voor de onweersbui die rond 07.00 uur

losbarstte, ontstond een regenboog. Niet zomaar een ‘alledaagse’, door een bepaalde speling van de natuur ontstond
een dubbele regenboog.

Dubbele regenboog

Een regenboog wordt veroorzaakt door breking en
weerkaatsing van zonlicht in

waterdruppels. Deze zweven
of vallen vrij en hebben dankzij hun oppervlaktespanning

een bolronde vorm. Het licht
breekt bij het binnengaan
van een druppel, weerkaatst
aan de achterkant van de
druppel, en treedt na nog
een breking aan de voorzijde
uit, zoals uit een prisma. De
verschillende kleuren in het
witte zonlicht breken onder
verschillende hoeken, wat
een spectrum oplevert. De
waterdruppel werkt dus tegelijk als een spiegel en een
prisma.
Soms, zoals afgelopen zondag dus, is door dubbele terugkaatsing van zonlicht in
druppels buiten de gewone
regenboog nog een tweede,
zwakkere, bij-regenboog
te zien waarbij de kleuren
in omgekeerde volgorde
van de hoofdboog staan.
Tussen de beide bogen is de
hemel donker in de zoge-

Klein feestje met
Adam Spoor

Afgelopen zaterdag trad plaatsgenoot en saxofonist Adam

Spoor bij het Zandvoorts Museum op in het kader van

Museumpodium, een platform voor muziek, theater,
poëzie en verhalenvertellers. Een podium dat eens in de
maand activiteiten ontplooit.

Zandvoorts Museum

In het Zandvoorts Museum
is tot half oktober een expositie over het fenomeen
zandsculptuur. Daar wordt
onder andere tekst en uitleg gegeven over de ontstaansgeschiedenis, het
speciale zand dat gebruikt
wordt om zandsculpturen
te maken, de technieken en
gereedschappen die de kunstenaars gebruiken en zijn
er foto’s te bewonderen van
bijzondere zandsculpturen
die gedurende de afgelopen
25 jaar wereldwijd gemaakt
zijn. Bovendien worden er
workshops gehouden waarbij de bezoeker zelf kan proberen een zandsculptuur te
maken.

Dubbele regenboog boven Zandvoort
Afgelopen zondag deed zich een bijzonder natuurver-
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noemde ‘donkere band van
Alexander’, genoemd naar
de Griekse filosoof Alexander
van Aphrodisias die rond 200
na Christus leefde en die dit
verschijnsel als eerste beschreef.
Een bijzonder fenomeen dus,
maar het kan nog spectaculairder. Bij voldoende water
in de lucht en voldoende
sterke belichting zou ook
nog een derde, nog zwakkere
regenboog zichtbaar kunnen worden. De boog is dan
weer iets zwakker doordat
een extra weerspiegeling in
de druppel optreedt, waarbij
licht verloren gaat. De volgorde van de kleuren is in dat
geval weer omgekeerd, zodat de derde boog dezelfde
kleurenvolgorde heeft als
de eerste: rood buiten, violet
binnen.

Adam spoor voor het Zandvoorts Museum

Adam Spoor, die zijn sporen
in de vaderlandse jazzwereld
allang verdiend heeft, trad
ditmaal alleen op, onder
begeleiding van professionele muziekbanden. Een
gezellig podium was door
de medewerkers van het
Zandvoorts Museum op
het kleine pleintje voor de
deur in gereedheid gebracht
en aangetrokken door
de warme klanken uit zijn
tenorsaxofoon, maar ook
door het zeer prettige weer,
waren de stoelen al snel
uitverkocht.

Spoor bracht een aantal aansprekende wereldnummers
uit het bossa nova-repertoire van met name A.C. Jobim
en hij zong wat evergreens
met een hoog Sinatra-gehalte.
Beide gingen hem uitermate
goed af. Hij kreeg dan ook terecht telkenmale veel applaus.
Als Museumpodium deze
kwaliteit blijft bieden, en dat
voor een zeer schappelijke
prijs (€2,25 en met Museum
Jaarkaart zelfs gratis), gaat
het initiatief van museumbeheerder Sabine Huls een
mooie toekomst tegemoet.

Sporen
uit het verleden
Glas in lood
door nel kerkman

Gebrandschilderde
raamhanger

Tijdens een bezoekje ontdekte ik opeens een mooie
raamhanger die me eigenlijk
nog nooit was opgevallen.
Volgens de eigenaar had hij
het jaren geleden op een rommelmarkt gekocht. De initialen op de raamhanger zijn MV
en is mogelijk gemaakt door
Marc Valk die destijds een atelier in Zandvoort had
en nu een glasstudio in Haarlem heeft. In zijn glasstudio worden nog steeds mooie ramen gemaakt met
Zandvoortse afbeeldingen.

De jutter

In eerste instantie dacht ik dat de afbeelding een visloper voorstelde maar in de mand ‘de bot’ op zijn rug zit
geen vis maar hout. Ook de dwarsgeplaatste mand ‘de
zeiger’ bovenop de bot ontbreekt. De man met mand
is aan het jutten en heeft zo te zien veel hout gevonden om op te stoken. Het jutten was vroeger een bron
van bestaan, tegenwoordig is het meer een hobby
geworden. Het Juttersmu-ZEE-um in de Rotonde staat
vol met gejutte spullen die in de jaren zijn gevonden.
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Voor alle ZandvoortPashouder

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

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

Winkeliers:

Hele maand augustus voor Pashouders:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Vers gegrilde kippenbouten

4 stuks € 5 ,-

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Ons stokbrood…ECHT FRANS
Parisienne
extra groot!
Nu van € 1,99 voor € 1,49

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

10% korting
op tijdschriften

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!
Voor alle pashouders
de aanbieding:

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)

Mode en trends:

Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand augustus

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

Wonen en onderhoud:

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

Horeca:

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

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Pedicure Actie!

Last van pijnlijke voeten? Overtollig eelt?
Ingegroeide teennagels? Kalknagels?
Een volledige specialistische pedicure behandeling ca 45 min.

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Augustus

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.
€ 19

Special: € 7,50 korting p.p. op iedere behandeling
van € 20 of meer! Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of andere acties
Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

www.orangeriezandvoort.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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ortPas kunt
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.

rs de aanbiedingen van deze week
Een complete
ZONNEBRIL
op uw sterkte nu al
vanaf 89 euro!!!!
Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

2012

Zomerrestanten
halve prijs!!!

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

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

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 F1

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

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.
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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

Kookrecept
Kookrecept

Dier van de Week
Sjakie

zit in juni van dit jaar alweer 2 jaar in Dierentehuis Kennemerland. Dat
is niet iets om te vieren, maar wel iets om extra aandacht aan te besteden. Daarom
is er speciaal voor Sjaak een promotiefilmpje gemaakt. Hierin vertelt Ariane van het
Dierentehuis over Sjaak: het is geen makkelijke jongen, maar hij verdient nou toch echt
wel eens zijn eigen plekje na zo’n lange tijd! Hij kwam in het asiel als een bange hond
van 2 jaar jong en hij vond niemand aardig; inmiddels is hij 4 jaar en aardig bijgedraaid
(soms is hij zelfs een echte knuffelkont) en kan hij het met bijna iedereen wel vinden.
Hij kan het goed vinden met alle teefjes in zijn omgeving maar reuen geven nog weleens problemen; hij is dan erg dominant. Sjakie zoekt een baas met veel geduld en
ervaring met sterke honden en een huis zonder katten en zonder kinderen. Een cursus
gedragstherapie wordt sterk aangeraden.
Bekijk het filmpje* op de website van het Dierentehuis; wedden dat u verliefd wordt op
deze leuke hond? Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888.

Open rabarbertaart
Gebak voor 6 personen

220 g suiker en wat extra voor het bestrooien,
750 g rabarber, in stukken,
2 grote appels, geschild, geboord en in stukjes,
2 theelepels geraspte citroenschil,
3 bolletjes stemgember, in plakjes, wat kaneel, voor
het bestuiven of poedersuiker, voor het bestuiven
(naar keuze).
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Oplossing Breinbreker
5

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 ca. 40 minuten, tot het deeg goudbruin is. Bestuif hem desgewenst met
poedersuiker of kaneelpoeder.

Oplossing Kakuro
12

Bereiding:

* Het filmpje is gemaakt door Martin Zondag van Gadnoz Media Producties,
waarvoor hartelijke dank!

= 484

Zeef de bloem met de poedersuiker en een snufje zout boven een grote kom. Wrijf met
je vingertoppen de boter door de bloem tot het mengsel kruimelig is. Maak een kuiltje in
het midden. Giet de losgeklopte eidooier in het kuiltje en roer vanuit het midden met een
spatelmes 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.

54

Voorbereiden:

+

200 g bloem,
2 eetlepels poedersuiker,
125 g koude boter,
in klontjes
1 eidooier, losgeklopt met
1 eetlepel ijswater.

Voor de vulling:

430

Benodigdheden:
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Nienke Christianus
“Ik woon pas 8 jaar in Zandvoort”, antwoordde Nienke

zijn om mee te werken aan deze rubriek. Iedereen heeft

India gegaan om te kijken wie daar het meest financieel
geholpen moest worden. India heeft een bijzondere plaats
in haar hart en ook dit jaar wil ze naar Goa gaan om haar
kennis van de Yantra te verfijnen, om het daarna weer aan
anderen te kunnen overdragen.

der weet ik dat Nienke een bijzonder verhaal heeft. Ooit

Vol passie

Christianus op mijn vraag of zij deze week mijn dorpsgenoot wilde zijn. Maar dat hoeft echt geen belemmering te

wel iets te vertellen over zijn of haar leven en als geen an-

Met haar bedrijf l’Lumi organiseert Nienke in Haarlem workshops Yantra schilderen en vanaf nu is er ook bij haar thuis
workshops die zij nog steeds aanbiedt: kennis maken met
elke zondagmiddag een workshop van 14.00 tot 16.00 uur.
de digitale chakra’s. Het was een bijzondere ervaring.
Nienke legt uit dat de Yantra’s verbonden zijn aan de
Chakra’s. Deze 7 energiepunten hebben ieder
Van origine komt Nienke Christianus uit
een andere kleur en zijn belangrijk voor
Haarlem en ze heeft tot haar scheide desbetreffende organen. Yantra
ding daar gewoond. Na de scheischilderen doe je volgens een vast
ding kwam ze met haar zoon en
patroon, van buiten naar binnen
dochter naar Zandvoort en kocht
van rechts naar links zodat de
in de Diaconiehuisstraat een
energie goed kan doorstrokleine visserswoning uit 1902.
men. Tijdens het schilderen is
Ondanks dat het huisje in
het mogelijk om direct conhet centrum staat, straalt de
tact te maken met de subtiele
ruimte bij binnenkomst rust en
energie in jezelf en het kan je
warmte uit. Wat een heerlijkogen openen voor dingen die
heid om daar te mogen wonen.
je nog niet van jezelf hebt gezien. Ook met een privésessie
Gastvrij, zoals Nienke is, zitten we
Minilabyrint Meditatie kan je
later voorzien van thee en lekkernij
jouw ‘levenspad lopen’ met een
gezellig te praten in haar tuintje. Ze
vraag of uitdaging in gedachten die
spreekt heel open over hoe ze na een
jou op dat moment bezighoudt. Want
burn-out haar pad toevallig leidde naar spialles
heeft een reden, niets is toevallig.
Nienke
Christianus
ritueel centrum de Leonardushoeve. Daar begon
ze met het schilderen van een Yantra, dat is een zeer oude Zandvoort
indiaase tekening en is oorspronkelijk bedoeld om via con- Samen met 60 buurtbewoners heeft Nienke onlangs de
centratie tot meditatie te komen. Het bleek het hartchakra te Diaconiehuisstraat opgeknapt. De betonnen paaltjes zijn
zijn die heel sterk doorgewerkt heeft op haar onderbewuste wit geschilderd, de plantenbakken zijn opnieuw met hortenen haar weer vertrouwen, balans en liefde heeft gegeven. sia’s gevuld en het zwerfvuil is aangepakt. Om deze unieke
Sindsdien is ze deze meditatieve schildertechniek blijven samenwerking te vieren is er een BBQ georganiseerd, de
doen en ontstond er vanzelf een behoefte om dit te gaan straat werd tijdelijk afgesloten en het was erg gezellig. Zeker
delen met anderen. Nienke blijft zichzelf ontwikkelen op het voor herhaling vatbaar en misschien ook een goed idee voor
gebied van bewustwording zoals Reiki 1, 2 en 3, Labyrint ma- andere wijken?
ken en lopen, Vuurrituelen, Medicijnwiel leggen, Mozaïeken
en digitale Chakra Kleuren Experience.
Droomwens
Nienke heeft tot slot nog een droomwens, ze wil samen
India
met andere organisaties een ontmoetingsplek creëren waar
Denk bij het lezen van bovenstaande nu niet dat Nienke erg gelijkgestemden op spiritueel terrein hun kennis kunnen
zweverig is, niets van dat alles. Ze staat met beide benen aanbieden door middel van workshops, lezingen of cursusstevig op de grond en ze zal je altijd helpen om positief in sen. Niet alleen voor de inwoners van Zandvoort maar ook
het leven te (blijven) staan. Zo heeft ze in 2004 samen met voor de toerist. Wie weet komt deze wens ooit uit. Het lijkt
een vriend de stichting ‘hulp zonder omwegen’ opgericht mij een geweldig idee! Mocht u een (niet te dure) goede
en daarmee € 11.000 ingezameld om de mensen te helpen locatie weten of wilt u op zondagmiddag mee doen? Mail
na de vreselijke tsunami in India. Uiteindelijk zijn ze naar dan naar nchristianus@hotmail.com.
heb ik haar ontmoet tijdens een van haar vele spirituele

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

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.

Incident raadhuis 8 mei 2012
Geachte heer Meijer,
Naar aanleiding van de brief die ik heb ontvangen van de
regiopolitie Kennemerland verwacht ik onmiddellijke
schriftelijke intrekking van de door u opgelegde ordemaatregel. De ordemaatregel houdt in, toegangontzegging voor
de duur van 6 maanden tot de raadszaal en de hal van het
raadhuis, u wel bekend, en wel tot 8 november 2012.
Ik ben zeer teleurgesteld dat u dit incident publiekelijk heeft
opgeblazen, 1x Telegraaf, 2x Haarlems Dagblad, om mij aan
de schandpaal te nagelen. Zelfs een dreiging van vervolgmaatregel indien ik vervolgd zou worden kwam daar nog bij.
Alleen dit zal niet gebeuren omdat niet ik de agressor was
maar de heer Tates, ook volgens getuigen. Ik zal dan ook
de publiciteit gebruiken om mijn naam te zuiveren, daar dit
incident meer op een complot lijkt om mij uit de raadzaal
te weren.
Hoogachtend,
Hans Boon
25 juli 2012

Nachtelijke rit
Afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht reed ik rond 04.15
uur van mijn werk. Ik reed op de Zandvoortselaan richting
Zandvoort. Omdat ik net zoals veel anderen weet wat
de gevaren zijn van overstekende herten en ander wild,
hou ik zoals gebruikelijk mijn snelheid dan zo op ongeveer
50 km per uur.
Achter mij reed al geruime tijd een Mercedes stationwagen
van onze welbekende Zandvoortse taxionderneming. Wat
schetst mijn verbazing, zodra hij de bebouwing voorbij
was haalde deze chauffeur mij met een toch wel aardige
snelheid in over de daar aanwezige doorgetrokken streep.
Leuk als je daar vanaf de andere kant komt aangereden
als bijv. vroeg vertrekkende vakantieganger of wie dan
ook. Die strepen zijn er toch niet voor niets dacht ik zo.
Onbegrijpelijk dat zelfs de taxirijders uit ons dorp zich
schuldig maken aan de praktijken die ik wel al heel lang
gewend ben van de Amsterdamse vervoerders. Ik dacht
dat het verkrijgen van een wettelijke chauffeurspas een
garantie mag zijn om veilig vervoerd te worden, maar die
mening heb ik nu wel en beetje laten varen. Misschien
beter om de fiets te nemen en dan maar hopen om niet
deze chauffeur tegen te komen.
J.A. v.d. Oever
15

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 3 Augustus t/m 9 Augustus
3 vrijdag
: aardappelen / broccoli / kabeljauw
4 zaterdag
: aardappelen / sperzieboontjes / slavink
5 zondag
: aardappelen / asperges / ham
7 dinsdag
: aardappelen / bloemkool / sudderlapjes
8 woensdag : aardappelen / andijvie / gehaktbal
9 donderdag : aardappelen / spinazie ei en gebraden kip

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten

Rekreade 2012

Programma 2e week: 5 tot 9 augustus

Locatie Center Parcs

(Gebouwtje bij de slagbomen Vondellaan 60)

Thema “De nieuwslezer die geen nieuws
kan lezen.” Nieuwslezer gezocht! Het nieuwsprogramma is op zoek naar een nieuwslezer die het nieuws goed kan
lezen. Alleen hebben we een probleem,Er is namelijk nog
geen nieuwslezer! Het nieuws gaat wel gewoon door, dus: we
hebben een nieuwslezer nodig en ondertussen moeten jullie
de baas van het programma helpen om het nieuws te lezen.

Zondag 5 augustus

19:30 - 20:00 uur Poppenkast en volksdansen (Raadhuisplein)

Maandag 6 augustus

10:00 - 12:00 uur Nieuwslezer gezocht!
		
Ben jij verkocht? (speurtocht)
15:00 - 17:00 uur Nieuws is saai, maak het fraai! (knutselen)

Dinsdag 7 augustus

10:00 - 12:00 uur Verbijziend nieuws (knutselen)
15:00 - 17:00 uur Verzin een scherp onderwerp (drama)

Woensdag 8 augustus
10:00 - 12:00 uur
15:00 - 17:00 uur
19:30 - 20:00 uur

Ra Ra Ra, wat hoor ik daar? (dierengeluidenspel)
Spotlight, camera, microfoon (krantenmodeshow)
Poppenkast en volksdansen (Raadhuisplein)

Donderdag 9 augustus

10:00 - 14:00 uur Back to school (talentenshow en feest)
4-uurs programma, dus brood meenemen!

Kosten Rekreade:

€ 1 per dagdeel,
voor het 4-uursprogramma
op donderdag is het € 2.
16

Locatie Zandvoort Noord

Locatie Centrum Zandvoort

Thema: “Graag gemeld.. een superheld.”

Thema: “Theo en Thea zijn de weg kwijt.”

(Bij OOK Zandvoort, naast de Vomar)

Klaartje is erg verlegen en gaat graag naar de bibliotheek
om daar haar favoriete superheldenboeken te lezen! Maar
wat gebeurd er nu? De Superhelden komen tot leven! Kan
Klaartje samen met de kinderen de Superhelden helpen?
Samen beleven ze Superavonturen.

Zondag 5 augustus

18:30 - 19:00 uur Poppenkast en volksdansen (VOMARplein)

Maandag 6 augustus

10:00 - 12:00 uur Wie ben ik (Levend wie ben ik)
15:00 - 17:00 uur Alle macht waar is mijn kracht? (Toneelspelen)

Dinsdag 7 augustus

10:00 - 12:00 uur Bladiebla de blabla (spellen circuit)
15:00 - 17:00 uur SSSSSTTTT!!!!! (levend Party en Co)

Woensdag 8 augustus
10:00 - 12:00 uur
		
15:00 - 17:00 uur
18:30 - 19:00 uur
		

Sapper de flapper, ik ben niet dapper!
(levend Stratego)
XXSuperman (modeshow)
Poppenkast en volksdansen
(VOMARplein)

Donderdag 9 augustus

10:00 - 14:00 uur Wat een gemeen, er komt er geen.
4-uurs programma, dus brood meenemen!

Vrijdag 10 augustus SANTEKRAAMPIE

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk, Kerkplein)

De tijd is raar aan het doen. Van de toekomst tot aan alles
andersom. Door een val van de klok is de goede tijd zoek.
Help Theo en Thea de tijd weer in het gareel te krijgen.

Zondag 5 augustus

19:30 - 20:00 uur Poppenkast en volksdansen
		
(Raadhuisplein)

Maandag 6 augustus

10:00 - 12:00 uur Tik, tak Boem (levend ganzenbord)
15:00 - 17:00 uur Slomo tijd (snelheidspelletjes)

Dinsdag 7 augustus

10:00 - 12:00 uur Hightec fashion (modeshow)
15:00 - 17:00 uur Oost, west, thuis best (levend Stratego)

Woensdag 8 augustus

10:00- 12:00 uur Van achter na voren,
		
van rechts naar links (klokkenspel)
15:00 - 17:00 uur Doet ie het of doet ie het niet
		
(techniek activiteiten)
19:30 - 20:00 uur Poppenkast en volksdansen (Raadhuisplein)

Donderdag 9 augustus

10:00 - 14:00 uur The, pas op je thee
		
(speurtocht en talentenshow)
4-uurs programma, dus brood meenemen!

Van 11.00 tot 14.00 uur is het grote slotfeest op het Raadhuisplein.
De kosten voor deelname aan álle activiteiten op het Santekraampie is € 3.
Spelkaarten kunnen bij de entree van het Santekraampie gekocht worden.
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Uitgesproken!

Interview
Een boot en een hond

Herschrijven
etiquette

De 48-jarige Rob Duyn heeft vaak actief gereisd, naar
verre landen, waar hij vele vulkanen beklom. Maar dat

is verleden tijd sinds hij, samen met zijn Indonesische

vrouw Nunkie, restaurant Bintang runt in de Haltestraat.
Een klein en fijn etablissement waar de geuren van zijn
geliefde Aziatische keuken en jazz muziekklanken op de

achtergrond, je al snel een warm gevoel van thuiskomen
geven.

door Mandy Schoorl

Omdat zijn passie in het koken en in lekker eten ligt, tezamen met zijn liefde voor het reizen naar landen als
Indonesië, Thailand en Vietnam, was het 8 jaar geleden voor
Rob bijna als vanzelfsprekend om in die richting een eetgelegenheid te beginnen. Maar zo heel voorzichtig aan zou
hij best aan een wat algemener restaurant willen denken.
Hij kookt elke dag omdat hij het leuk vindt, maar ook als
ondernemer. Het contact met de gasten vindt hij, naast
koken, het plezierigst aan zijn werk. De keerzijde van zijn
eigen zaak is dat hij geen vrije tijd meer heeft. Hij kent
zijn buurtjes rondom het restaurant beter dan zijn eigen
buren in zijn woonplaats Beverwijk. Helemaal doordat zijn
vrouw sinds kort ernstig ziek is en hij er nu alleen voor
staat in de toko. De vrije dag die hij heeft, bestaat uit rust
zoeken en nemen. En Italiaans eten, waar hij dan heerlijk
voor gaat zitten.
Op de vraag in welk gerecht hij zichzelf het meest herkent, geeft Rob lachend en doordacht antwoord: “Tahoe
en tempé met patébonen en trassi, vanwege de diversiteit

Rob Duyn

en intense smaaksensatie!” Dan droomt hij van de markt
in Indonesië en van de genegenheid van de mensen daar,
die hij ook in zichzelf herkent. De lieve, gastvrije benadering
van hen is wat hem daar menigmaal naartoe trok en wat
hem nog steeds ontroert. Dat stukje aandacht vindt hij fijn.
“Wij Nederlanders zijn toch zakelijker”, vervolgt hij.
Het contact en de verbondenheid die Rob met de
Indonesische mens heeft, lijkt hij ook met honden te hebben. Hij is er gek mee, heeft er vroeger één gehad maar
dat gaat nu helaas niet meer vanwege de zaak. Dat mist
hij best. Een emotionele band met dieren is hem sowieso
niet vreemd. Al jarenlang geeft hij een duif te eten die nog
steeds iedere ochtend op het dak van zijn schuur zit. Het
trouw terugkomen naar hem, dat vindt hij bijzonder.
Rob zou geen 18 jaar meer hoeven zijn, hij vindt zijn leeftijd
lekker nu. Met een nostalgisch blik is hij vooruit blijven kijken naar de vooruitgang. Hij is een tevreden mens. Op twee
dingen na: een boot en een hond. Dat is een droom die hij
nog altijd koestert. De rust, nergens naartoe hoeven, hond
mee, en heerlijk op het water dobberen. En dan toch het
liefst in Indonesië. Een wens die hem van harte is gegund.

Kijk nou eens!

Anno 2012 is de term ‘etiquette’ wel een klein beetje
achterhaald en mogen onze omgangsnormen wel
eens in een nieuw jasje gestoken worden. Ik ben wel
van mening dat bepaalde dingen gewoon moeten blijven bestaan. Zo is het echt niet verkeerd om met mes
en vork te eten, alstublieft en dank u wel te zeggen
en laten we niet vergeten dat de deur openhouden
voor een ander helemaal niet als buitensporig betiteld wordt. Echter zijn er ook tradities die ik vreselijk
achterhaald vind.
In de tijd waarin we leven moeten we allemaal gelijk
behandeld worden. Zo hebben vrouwen net zoveel
rechten als mannen en met de multiculturele samenleving waar we in leven is het helemaal een groot goed
dat we gelijk zijn aan elkaar. Maar waarom moeten
mannen dan altijd de bril omlaag doen nadat ze gegaan zijn? Volgens mij weten vrouwen precies wat
ze allemaal kunnen doen met die twee dingen waar
vingers aanzitten. En echt moeilijk is het ook niet volgens mij. Hygiëne? Pure drogreden is dat. Dat houdt
dan in dat wij als mannen wel vies mogen worden en
de dames niet. Daar is toch water en zeep voor? Maar
als zij dat zo graag willen dan mogen ze ook na het
bezoek van het toilet de bril omhoog doen.
Nog zo een gebruik waar ik sterk tegen ageer: Je mag
tegenwoordig niet zeggen dat je honger hebt want
honger kennen we niet. “Je hebt trek”, zeggen we dan.
Wees dan consequent en zeg dan ook dat je een sterke
behoefte hebt aan hydratatie. Dorst kennen wij immers ook niet en er zijn hele volksstammen die nog
melk met bloed drinken bij gebrek aan water. Als ik
honger heb dan heb ik geen trek. Ik
heb trek in een paar pinda’s en ik heb
gewoon honger als ik weinig gegeten
heb. En nu ga ik aan mijn avondmaaltijd
beginnen.

‘Wanneer de zon ondergaat, hoelahoepen de mensen’

‘De gelukkigste mens
is degene die
het denkt te zijn’.

door Ramona Jonkhout

door Ramona Jonkhout

Tegeltje
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Jazz behind The Beach

Zandvoort

Jazz behind The Beach

Welcome to the Real
jazz edition 2012
Dorpsplein

Kerkplein

Haltestraat midden

Haltestraat einde

19:30 uur:
Spoor 5

20:15 uur:
John Engels
Quintet ft.
Arthur
Heuwekemeijer

20:00 uur:
Vincent Koning
Quartet ft.
Sjoerd
Dijkhuizen:

20:15 uur:
Ob6sion

Adam Spoor - sax / zang,
Frans van Tongeren - piano,
Peter van Lisenburg - trompet,
Henriet van Rossum - contrabas, René de Hilster - drums

22:00 uur:
Martijn Schok
Boogie Woogie &
Blues:
Martijn Schok - piano, Greta
Holtrop - zang, Rinus
Groeneveld - saxofoon,
Eduardo Blanco - trompet,
Hans Ruigrok - basgitaar,
Maarten Kruiswijk - drums.

Arthur Heuwekemeijer - saxofoon, Jan Reinen - keyboards,
Surprice act, contrabas n.n.b.
John Engels - drums

Vincent Koning - gitaar,
Sjoerd Dijkhuizen - tenorsax,
Jos Machtel - contrabas,
Robert Jan van Straalen drums

22:45 uur:
Benjamin
Herman
Trio

22:00 uur:
Feenbrothers:

Benjamin Herman - saxofoon,
Erns Glerum - contrabas,
Joost Patocka - drums

Paul van der Feen - alt- &
sopraansax, Mark van der
Feen - keyboards, Clemens
van der Feen - contrabas,
Matthijs van der Feen - drums.

Efraïm Trujillo - saxen,
Jeroen van Helsdingen keyboards, Sven Schuster
- contrabas / basgitaar,
Victor de Boo - drums.

22:45 uur:
Heavenly Jazz
Session…

Musici van de diverse podia
maar ook nieuwe muzikanten
komen jammen.
Spektakel!

Vrijdag 3 aug: Jazz Behind the Bar / Zondag 5 aug: Jazz on the Beach...

Zie ook: www.muziekfestivalzandvoort.nl

www.vvvzandvoort.nl

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

Zandvoort

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

Gemeentelijke publicatie week 31 - 2012
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 30 en
de verdere in week 30 door het college genomen besluiten
zijn in week 31 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 4 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

Verkiezing Tweede Kamer 2012; Stemmen in een andere
gemeente met een kiezerspas.

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september
2012 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 29 augustus 2012,
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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 vrijdag, 7 september 2012 tot 12.30 uur, de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar
woonplaats waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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.

Verkiezing Tweede Kamer 2012; Stemmen bij volmacht.

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het bij de
aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 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 29 augustus
2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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 31 juli 2012 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.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden gemeente Zandvoort.

Conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
maakt het college van de gemeente Zandvoort het volgende
bekend. Het college heeft in de vergadering van 17 juli 2012 de
volgende wijzigingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden
gemeente Zandvoort vastgesteld.
- Salarismaatregelen die voortvloeien uit de CAO sector
gemeenten 2011-2012.

In verband met de regels omtrent rechtmatigheid wordt de
gehele arbeidsvoorwaardenregeling hiermee geacht wederom
te zijn vastgesteld.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Barnaart 35B, het tijdelijk plaatsen van een
verenigingsgebouw, ingekomen 19 juli 2012, 2012-VV-086.
- Burgemeester Engelbertsstraat 70-72, vervangen en vergroten dakkapellen, ingekomen 23 juli 2012, 2012-VV-088.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Flemingstraat 100, 100a en Curiestraat 1, slopen bouwwerken
en Flemingstraat 94 a t/m e, 96 a t/m f, 98 a t/m f, 100 a t/m
f, 100 a t/m f en 102 a t/m f, bouwen van 28 appartementen,
verzonden 24 juli 2012, 2012-VV-041.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Bentveld:
- Parnassialaan 16, plaatsen van een draaihek (oprit), verzonden 26 juli 2012, 2012-VV-072

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.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 31

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 m oet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).

- op Gasthuisstraat nabij Agnetastraat;
- op Gasthuisplein nabij Dorpsplein.

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.

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/07/000840 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

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 bekendmaking 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.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij Kofferbakverkoop/rommelmarkt
Gasthuisplein te Zandvoort.

Om de Kofferbakverkoop/rommelmarkt Gasthuisplein op 15
september van 10:00 uur tot 17:00 uur uur een parcours aan
te bieden is het gewenst om de Gasthuisplein te sluiten voor
verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met
kenmerk Z2012-000043 verleend.
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. op zaterdag 15 september van 07:00 tot 20:00 uur 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 Kleine Krocht nabij Raadhuisplein;
- op Swaluëstraat nabij Swaluëstraat 3;

2. op maandag 10 september de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “zaterdag 15-9 van 07:00 tot 20:00 uur” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied
van Achterbakverkoop/Rommelmarkt Gasthuisplein.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij Grand Prix Parade en Muziekfestival
te Zandvoort.

Om de Grand Prix Parade en Muziekfestival op zaterdag 1
september 2012 van 15:00 tot 0:00 uur een parcours aan te
bieden is het gewenst om de Gasthuisplein, Kleine Krocht,
Raadhuisplein en de Haltestraat te sluiten voor verkeer.
De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met kenmerk Z2012-002798 2012/06/001862 en Z2012-001557
2012/04/000394 verleend.
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 de plaatsing de borden conform model
C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op zaterdag 1 september 2012 van 15:00
tot 0:00 uur voor de volgende locaties:
op Gasthuisplein nabij Gasthuisstraat;
op Swaluëstraat nabij Achterom;
op Pakveldstraat nabij Swaluëstraat;
op Achterweg nabij Swaluëstraat;
op Haltestraat nabij Zeeweg;
op Raadhuisplein nabij Louis Davidsstraat;
op Raadhuisplein nabij Oranjestraat;
op Schoolstraat nabij Schoolplein;
op Willemstraat nabij Schoolplein;
op Kanaalweg nabij Oosterstraat;
op Koningstraat nabij Oosterstraat;
op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat;

2. op maandag 27 augustus 2012 de borden E1 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “za 1-9-2012 15-24 uur” te plaatsen op de locatie
van de parkeervakken binnen het gebied van Grand Prix
Parade en Muziekfestival.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/06/001975 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.
Indien u zich met het bovenstaande verkeersbesluiten 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.

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
dWe 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

schietsport

Zandvoortse tennistalenten goed op dreef
Tijdens het vorige week weer gespeelde Madeleine v.d.
Hurk jeugdtennistoernooi, hebben Zandvoortse jeugd

tennissers laten zien dat er behoorlijk wat talenten zijn.
Het ranking toernooi van de KNLTB en het Open Jeugdtoernooi van TCZ leverde een aantal finaleplaatsen op van
Zandvoortse spelers en uiteindelijk drie kampioenen.

Jeugdtalent Jelle van Wel

Het met twee sterren genoteerde ranking toernooi
was bij de meisjes dubbel

tot en met 12 jaar een prooi
voor Anna Brinkmann met
haar partner Lara Panfilov.

Brinkman kwam in de singles ook tot de finale maar
die wist ze niet op haar naam
te schrijven. In het Open
Jeugdtoernooi waren er
vooral tweede plaatsen voor
Zandvoortse tennissers weggelegd. Zo werden Jelle van
Wel, Max van de Maten, Mik
Houtenbos, Joep v.d. Maten,
Tijn Burghout, Romy Krijger
en Luc Burghout allemaal in
hun eigen klasse, singles en
dubbels, runner-up.
Een eerste plaats was er voor
Jelle van Wel en Max van de
Maten in de klasse Jongens
dubbel tot en met 12 jaar en
Tijn Burghout werd 1e in de
verliezersronde tot en met 14
jaar. Uitstekende prestaties
dus.

zeilen

Tweedaagse van Zandvoort

Het weekend van 18 en 19 augustus staat in het teken
van het grote jaarlijkse zeilspektakel ‘De Tweedaagse van

Zandvoort’. Op zaterdag organiseert de Watersport Vereniging Zandvoort (WVZ) de Eneco Luchterduinen Race (voor-

heen NAM-REM race), een van de grootste catamaranraces
van Nederland.

De zeilwedstrijden starten vanaf de Watersport Vereniging Zandvoort

Bij goede zeilcondities wordt
gerekend op deelname van
meer dan 100 catamarans
en dat belooft een waar
zeilspektakel te worden. Ook
vanaf het strand is dat een
uniek uitzicht voor de toeschouwers. Het startschot
klinkt om ca. 12.00 uur ter
hoogte van het clubhuis van
WVZ.
Alle typen catamarans kunnen worden ingeschreven,
voor de Formule 16, Formule
18 en Carbon 20 is het bo22

vendien een officieel klasse
evenement. De wedstrijden
zijn geschikt voor de fanatieke wedstrijdzeilers die
een lange afstandsrace willen neerzetten en voor de
recreatieve catamaranzeilers
is er een korter parcours uitgelegd tot Noordwijk, zodat
het voor elke catamaranzeiler een uitdaging is om deel
te nemen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid. De
race wordt begeleid door

de verschillende KNRM’s
en Reddingsb rigades van
Katwijk, Noordwijk, Bloemen
daal en Zandvoort. Vanaf het
strand wordt de te varen
route door de Noordwijkse
en Katwijkse catamaranverenigingen bewaakt.
Eneco realiseert een windmolenpark op zee, 23 km uit
de kust tussen Noordwijk en
Zandvoort. Het windpark,
dat in 2015 wordt opgeleverd en uit 43 windmolens
zal bestaan, heeft de naam
Luchterduinen gekregen.
In het verre verleden had
het kustgebied tussen
Noordwijk en Zandvoort de
naam Luchterduinen. Sinds
dit jaar is Eneco naamgever
van het evenement.
Zondag 19 augustus zullen
er voor de Zandvoortse kust
korte baan wedstrijden in
verschillende klassen worden gevaren. Om ca. 11.00
uur zal de eerste race van
start gaan. Meer informatie:
www.wvzandvoort.nl/activiteiten/eneco-luchterduinenrace/

Nog steeds geen nieuwe schietbaan
De Zandvoortse leden van schietvereniging De Vrijheid

hebben nog steeds niet de beschikking over de nieuwe

schietbaan, die wethouder Gert Toonen heeft beloofd. Er is
zelfs geld gereserveerd nadat de Zandvoortse gemeenteraad al een paar jaar geleden toestemming voor de bouw
had gegeven.

Zeer binnenkort worden
die rapportages in een
overleg met betrokkenen
van de schietvereniging en
specialisten vastgesteld,
waarna nieuwe aanvragen
voor vereiste vergunningen
ingediend gaan worden.
Als die afgegeven gaan
worden, staat er opnieuw
bezwaar en beroep open
met de daarvoor geldende
termijnen. En zo kan één
club zo een project volledig
frustreren.

Schietvereniging De Vrijheid

Door juridische procedures
is nog steeds geen start gemaakt met de aanleg. De
gemeente heeft de voorbereiding van de aanleg van
de schietbaan aangepakt
en de provincie verzocht om
de vergunning te verlenen.
Overigens was er al een vergunning en is de schietbaan
ook opgenomen in het bestemmingsplan.

het geluid van het circuit. De
aanvullende onderzoeken
(akoestisch) zijn ondertussen uitgevoerd en de bureaus hebben daarvan een
rapportage gemaakt.

De Stichting Duinbehoud
heeft vervolgens, met succes, meerdere procedures
tegen de aanlegvergunning
aangespannen. Zo moest er
onderzoek gedaan worden
in het kader van de Natura
2000 wetgeving. Ook moest
worden onderzocht of het
geluid van de schietbaan
binnen de tolerantiegrenzen blijft, mede in relatie tot

Overigens heeft de gemeente de besturen van de schietverenigingen, er zullen nog
meer clubs gebruik van de
nieuwe baan gaan maken,
regelmatig op de hoogte
gehouden van het verloop
van de procedures. Er is begrip dat zij teleurgesteld zijn
in de gang van zaken. Ook de
gemeente is daar niet gelukkig mee.

softbal
Dames ZSC winnen inhaalwedstrijd
Door de al weken aanhoudende regen heeft het softbalprogramma behoorlijk averij opgelopen. De dames van
ZSC hebben maar liefst zes wedstrijden moeten laten lopen door, al dan niet veel, regenval. Vandaar dat de bond
had besloten om vorige week een wedstrijd in te gelasten,
ondanks de zomerstop.
Dat ZSC geladen zou zijn
moge duidelijk zijn. Olympia
Haarlem moest er dan ook
aan geloven. Al in de eerste inning was het voor de
Zandvoortse dames, die drie
basisspeelsters misten, raak.
Anke Koning sloeg Laura
Koning en Marcella Balk
over de thuisplaat. “Helaas
bleven er nog 3 punten op
de honken achter maar de

toon was al gelijk gezet”, zei
coach Willy Balk na afloop
met een beetje spijt in haar
stem. Hoewel Zandvoort de
volgende twee innings twee
punten wist te scoren, zagen
ze toch de thuisclub langszij komen, 4-4 aan het einde
van de derde inning.
In de vierde inning stelde de
Zandvoortse slagploeg even

orde op zaken. Mooie honkslagen zorgden voor 4 ZSCpunten en aan het begin van
de vijfde inning was de stand
5-8. Ook de zesde inning was
voor wat Zandvoort betreft
puntenrijk. Opnieuw kon de
kop van de slaglijst 3 punten
aan het totaal toevoegen
en kwam de wedstrijd met
7-11 ten einde.
Werpcijfers Wilma Valkestijn:
5x3 slag, 1x4 wijd, ze kreeg 5
honklagen tegen en haar
veld maakte 7 fouten. Beste
slaggemiddelde: Wilma
Valkestijn 4 uit 4 (1.000). de
eerstvolgende wedstrijd van
ZSC wordt op 24 augustus bij
Kinheim gespeeld.

sportkamp

Sportkamp Zandvoort bijzonder geslaagd

Mede door het mooie weer en de enthousiaste begeleiding

is het tweede Sportkamp Zandvoort afgelopen vrijdag zeer
succesvol afgesloten. 45 kinderen in de leeftijd van 5 tot 12

jaar hebben weer kunnen genieten van alle sporten die ze
voorgeschoteld kregen.

Instructie voor een nieuw onderdeel

“We hadden dit jaar meer kinderen dan het eerste jaar. Dat
vinden wij een teken dat we
op de goede weg zijn. Maar
wij kunnen het niet waarmaken zonder de hulp van heel

veel vrijwilligers, op allerlei
gebied. Het is geweldig wat
al die helpers hebben gedaan”, zegt Timo de Reus, die
samen met zijn broer Sjoerd
het sportkamp organiseert.

zandvoort actief

De kinderen doen in de
week allerlei sporten als
voetbal, handbal, tennis,
hockey, volleybal en sport &
spel. In deze week kunnen
zij gratis gebruikmaken van
de faciliteiten die sportpark
Duintjesveld biedt. Ook was
er een leuke middag bij Rob
Slotemaker Antislipschool
gereserveerd, waar ze met de
instructeurs meegingen om
te slippen. Een mooi evenement was ook de stranddag
bij Tyn Akersloot, met allerlei
strand en water gerelateerde
spelletjes. Minstens zo leuk
was de slotdag, met diverse
opblaas- en watertoestellen
die op de tennisbanen van
ZSC stonden opgesteld. Een
zeer geslaagde week dus die
ongetwijfeld een derde editie gaat beleven.

Politiek zet stappen in de goede richting
‘Politiek in Beweging’ is een actie van Zandvoort Actief om
politici en burgers op een aansprekende en laagdrempelige wijze inzicht te geven in het belang van een gezonde

leefstijl, maar ook inzicht in hun eigen leefstijl. Het college

van B&W, gemeenteraadsleden en actieve burgers houden
een week lang hun stappen bij.
Begin deze maand hebben de
deelnemers hun eerste stappen gezet en geteld. Deze eerste ronde deed het voltallige
college van Zandvoort, twee
raadsleden en drie beleidsmedewerkers uit Zandvoort
mee. Het gemiddelde aantal stappen per dag bij alle
deelnemers samen bedraagt
voor Zandvoort 10.344 stappen. In totaal voldoen maar
3 van de 15 deelnemers aan
de beweegnorm (30 minuten per dag of 10.000 stappen per dag). Er is een grote

variëteit in stappen per dag,
op zaterdag wordt het meest
(ruim 12.000 stappen) bewogen door de politici en op
dinsdag en vrijdag het minst
(ongeveer 9.000 stappen).
De beweegnorm stelt dat je
minimaal 5 dagen per week
de norm moet halen, en dan
voldoet maar één deelnemer
hieraan: wethouder Andor
Sandbergen.
De deelnemende politici
zijn unaniem enthousiast
over de actie vanwege het

belang van de gezonde leefstijl en hun voorbeeldrol als
vertegenwoordigers van de
bevolking. Ook is men zeer
positief over de opzet van de
actie en uitwerking ervan op
hun eigen gedrag. De deelnemers werden zich bewust
van hun dagelijkse beweeggedrag, soms in positieve zin,
soms in negatieve zin. Voor
de meesten is er dus nog
werk aan de winkel.
In september staat de 1e
herkansing op de (politieke)
agenda. Dan zullen hopelijk nog meer politici en ook
burgers aanhaken. Mocht u
geïnteresseerd zijn om ook
deel te nemen, stuur dan
uw naam en adresgegevens
naar svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl.

honkbal
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Nick Keur Europees Kampioen honkbal

Het Nederlands AA honkbalteam, met spelers van 15 jaar

en jonger, is vorige week in het Tsjechische Jablonec Euro-

pees Kampioen geworden. Een van de deelnemers is onze
plaatsgenoot Nick Keur.

Nick Keur is Europees Kampioen

Na twee jaar ernaast te
hebben gegrepen, heeft
Nederland eindelijk de titel
heroverd. Afgelopen weekeinde legde het Nederlandse
jeugdteam van manager Jim

Shuster beslag op de titel en
volgde daarmee de kampioen
van vorig jaar, Italië, op.
Oranje werd ongeslagen
kampioen door op rij van

Oostenrijk (17-0 in vier innings), Oekraïne (20-1 in vijf
innings), Duitsland (15-1 in
zes innings), Rusland (11-1 in
vijf innings) en in de finale
opnieuw van Duitsland (10-5
in zeven innings) te winnen.
Zandvoorter Nick Keur, speler van de Baseball Academy
‘Rabbits’ Kennemerland,
maakte deel uit van het kampioensteam. Hij is de finale
tegen Duitsland als startende
pitcher begonnen en heeft
in 4 innings 4 punten tegen gekregen door een paar
veldfouten. Op een van zijn
worpen werd een homerun
geslagen. Nadat hij de werpheuvel had verlaten heeft hij
de laatste 3 inningen als eerste honkman gespeeld en een
paar goede slagbeurten afgeleverd. Na 7 innings was de
wedstrijd beslist in een 10–5
overwinning van Nederland.

schaken

Schaaktoernooi aan het strand

Het jaarlijkse Strandschaaktoernooi wordt dit jaar
gespeeld op zaterdag 11 augustus. Opnieuw heeft de
organisatie gekozen voor strandpaviljoen Meijer aan Zee,
nummer 16. Dit altijd gezellige toernooi zal dit jaar voor de
17e keer plaatsvinden en evenals afgelopen jaren verwacht
men weer 84 deelnemers. De toernooiwinnaar van vorig
jaar, Peter Pijpers uit Nieuw Vennep, zal zijn titel in ieder
geval verdedigen.

De indeling is weer in groepen van zes deelnemers op
speelsterkte met een bedenktijd van 25 minuten per
deelnemer, oftewel het is een

rapid-toernooi. Per groep van
6 deelnemers is er 1 beker te
winnen en voor de winnaar
van groep 1 bovendien de
wisselbeker. De eerste ronde

adverteerders

begint om 11.00 uur en na
het spelen van ronde 5 zal
rond 17.00 uur de prijsuitreiking plaats gaan vinden.
Om deel te nemen aan dit
schaaktoernooi kunt u zich
uiterlijk donderdag 9 augustus (17.00 uur) inschrijven via
Edward Geerts, tel. 5717978
of stuur een e-mail naar:
ruudzandvoort@hetnet.nl.
Dit alles onder vermelding
van naam, woonplaats, club
en speelsterkte (ELO-rating)
in verband met de indeling.

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
Bertram & Brood
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Bridgeclub Kostverloren
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Hypotheekleader Haarlem e.o.

Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Glen Koper
La Bonbonnière
Reco Autoschade
Slender You
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort/Jazz
Zandvoorts Museum
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Antidrugsmarathon
doet Zandvoort
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9

Ondernemers
kunnen meeliften
op historische GP

Cultuur
Ook vrijdag en
zondag goede
kwaliteit jazz

Goede wijn behoeft geen krans
Eigenlijk heeft goede wijn geen krans nodig. Dus ook niet de fantastische jazzmuzikanten die de organisatie dit jaar engageerde om het Jazz behind the Beach op zaterdag in Zandvoort op te komen luisteren. Namen die klinken als een klok met heerlijke
jazzmuziek voor ieder wat wils.

Vooral later op de avond spatte de jazz van het podium! | Foto: Wim Mendel

door Nel Kerkman

Op het Dorpsplein beet
spoor 5 het spits af. Aan
vankelijk moest de band op
boksen tegen de zwemmers
van de Olympische spelen
maar hoe later het werd hoe
meer liefhebbers naar het in
tieme pleintje toe kwamen.

Als vanouds een ijzersterke
band die niet gemist kan en
mag worden op een jazzfes
tival. Het was even puzzelen
geblazen want welk podi
um wordt het hierna? Door
het Kosterstraatje naar het
Kerkplein is niet zo ver om
het John Engels Quintet te
beluisteren. Heerlijke muziek

met als speciale gasten saxo
fonist Arthur Heuwekemeijer
en trompettist Rick Mol.
Omdat het Benjamin Herman
trio iets later zou beginnen
dan gepland was de loop naar
het Dorpsplein niet voor niets
geweest, want daar speelde
inmiddels de swingende

Boogie & Blues band van
Martijn Schok de sterren van
de hemel: fantastisch! Maar
laten we vooral de andere
podia niet vergeten. Over het
verlaten Gasthuisplein ging
de weg naar de Haltestraat
waar Vincent Koning, die on
langs nog speelde in theater
De Krocht, acte de presence
gaf met zijn kwartet en tenor
saxofonist Sjoerd Dijkhuizen.
Na een bezoekje aan het
vierde podium, verderop in
de Haltestraat waar een heer
lijke jam sessie aan de gang
was, waren De Feenbrothers
het toetje voor mijn wande
ling naar huis. Ook zij waren
niet te versmaden en smaak
ten naar meer. Het einde was
in zicht van een druk cultu
reel weekend. Niemand kan
zeggen dat Zandvoort een
saai dorp is. Integendeel, het
bruist nog steeds.
Een verslag van Jazz behind
the Bar van vrijdagavond en
Jazz on the Beach op zondag
middag vindt u op pagina 9.

De Mannetjes

Ex-verslaafden
lopen marathon

Kom nu langs
voor een gratis
BRIL-SERVICE-BEURT!
Uw bril wordt op diverse
punten gecontroleerd,
schoongemaakt
en goed afgepast!
SEA OPTIEK,
ZICHTBAAR BETER!

‘Toch een soort
vluchtgedrag dus’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Sport

15

Op het Dorpsplein was het de hele avond knus en gezellig

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Win vrijkaarten
voor DTM race
op Zandvoort

Karavaan was
overweldigend
Hoewel koe Helena105 niets te maken heeft met de

Noord-Hollandse kust, trok juist dit prachtige dier en
zijn komische begeleider Jacob Rens de publieke aandacht in het Zandvoortse. Zij waren de animatoren om

naar het reizend theaterfestival Karavaan op het Badhuisplein te gaan. Deze locatie was het kloppend hart

waar men kon deelnemen aan vele korte voorstellingen
die zeker de moeite van een bezoekje waard waren.

Het festivalterrein | Foto: Geert Snoeijer

door Nel Kerkman

Met het programma wil
Karavaan beeldend, muzikaal
en inhoudelijk inspelen op
de kwaliteiten van de NoordHollandse kust, die in het ju
bileumjaar 2012 als inspiratie
bron centraal stond. Karavaan
reist sinds 1992 door de kop
van Noord-Holland met the
ater van hoog niveau en met
een groot publieksbereik. Het
wordt geproduceerd door

Cultuurcompagnie NoordHolland en voert in opdracht
van de Provincie NoordHolland culturele projecten
en programma’s uit. Met
ondersteuning van vele re
gionale partners waaronder
Holland Casino Zandvoort, en
niet te vergeten de enthousi
aste vrijwilligers, is Karavaan
kleinkunst met een grote K.

vervolg op pagina 3

Verkeersmaatregelen Zomermarkt
12 augustus. Lees op pagina 14
welke straten afgesloten worden.
Gemeente Zandvoort

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten
Wat verschijne,
Wat verdwijne,
’t hangt niet aan een los geval.
In ’t voorleden
Ligt het HEDEN,
In het NU, wat worden zal.

Intens dankbaar voor alles wat we van haar mochten
ontvangen, geven we kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, oma, zus en tante

Uit “Afscheid” van dichter/arts Willem Bilderdijk
(1756 – 1831)
Er is een dierbare herinnering geboren.

Gotfried (Freek) Rodenbecher
* Amsterdam, 23 april 1926

waterstanden

‘Kies dan het leven, opdat gij leeft’
Deuteronomium 30

† Zandvoort, 31 juli 2012

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

Dina Jacoba Hollestelle

Weduwe van Jacobus Hoekema
Zandvoort, 			
31 mei 1927

Bentveld,
7 augustus 2012

Zijn liefhebbende echtgenote, kinderen en kleinkinderen
Tiny
Marion

Frank & Liesbeth

Wouter
Pieter
Paul

Diego
Anne Lotte

Correspondentieadres:
H. Heijersmansweg 45
2042 XP Zandvoort

Oegstgeest: André Hoekema en Heleen Reterink
Anne
Jelle
Michaël en Karianne
Ruben
Zandvoort:

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Erika

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

To en Ger de Vries-Hollestelle

en verdere familie.
Correspondentieadres:
André Hoekema
Gerrit Rietveldlaan 21
2343 MA Oegstgeest
Dien ligt opgebaard in haar kamer (487) in de Bodaan,
Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld. Er is gelegenheid
om daar afscheid te nemen op donderdag 9 augustus
tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden
op maandag 13 augustus om 11.00 uur in de
Protestantse Kerk, Poststraat 1, 2042 HA Zandvoort.

augustus
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

9
10
11
12
13
14
15
16

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hoog

00.55
02.05
02.55
03.40

04.45
05.26
05.44
06.44
08.00
09.30
1 0. 5 5
11.56

09.06
09.44
10.50
12.04
13.56
14. 45
1 5. 3 0
15.59

16.55
1 7. 3 6
18.05
19.26
20.45
22.36
23.15
23.55

21.19
22.26
23.25
-

w

a

t

e

r

19 AUGUSTUS 2012

Ethiopisch Buffet
Ontdek deze avond al het heerlijks wat de Ethiopische
keuken te bieden heeft, tijdens dit unieke diner buffet
in The Seashell Restaurant.

18,95
euro p.p.

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort
Reserveren gewenst: 023-7110365 of
WWW.ETHIOPISCHBUFFET.NL | INFO@THESEASHELLHOTEL.NL

Aansluitend begeleiden wij Dien omstreeks 12.15 uur
naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats Zandvoort, gelegen aan de Tollensstraat 67,
waarna er gelegenheid is tot condoleren.

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

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Rivierkreeftjes in bladerdeeg
of
Salade gerookte kip met warme pancetta
❖
Varkenshaasje met briesaus
of
Roodbaarsfilet met warme remouladesaus
❖
Frambozenparfait
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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vervolg - pagina 1 - Karavaan was overweldigend
Spetterende opening

11+12 Dutch Power Pack - Circuit Park Zandvoort
11 Strandschaaktoernooi - Meijer aan zee,
11.00 - 17.00 uur

11 Muziekpaviljoen - SPOOR 5 (inhaalconcert),
13.00 - 16.00 uur

12 Zomermarkt - Grote markt door centrum
van Zandvoort

18+19 Zeilwedstrijd - Tweedaagse van Zandvoort
(voorheen Nam-Rem Race)

18 Adinda band - Funky en soul bij Beach Club Tien,
15.00 - 18.00 uur

19 Classic Concerts - Il Canto di Rame.
Protestante kerk, aanvang 15.00 uur

19 Kunstmarkt - Raadhuisplein, 10.00 - 16.00 uur
24 EK Zandsculpturen - Aanvang bouw zandsculpturen.
Diverse locaties

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 09/08 - 15/08

Brave - 3D - Disney (NL)
Dagelijks om 13.30 uur

Ice Age 4 - 3D (NL)
Dagelijks om 15.30 uur

STEP UP 4 Miami heat – 3D
Dagelijks om 19.00 uur

Intouchables

Dagelijks om 21.30 uur

Vanaf 16/08:
Madagascar – 3D (NL)
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Optreden van Bongomatik tijdens de opening | Foto: Geert Snoeijer

Af en toe een spettertje weer
hield een grote groep belang
stellenden niet om aanwezig
te zijn bij de opening, vorige
week woensdagavond op het
Badhuisplein. Het eenmalig
optreden van tientallen bla
zers gebundeld in het Groot
Karavaan Orkest luisterde de
festivalhartopening op. Met
een flinke knal op de Klink en
onder boe geroep van Helena
de koe, opende wethouder
Gert Toonen de Karavaan.
“Ondanks dat sommige po
litieke partijen anders den
ken over cultuur en sport”,
was Toonen trots en blij dat
Karavaan voor Zandvoort als
een van de locatieplaatsen
had gekozen. “Het past heel
goed in de speerpunten van
onze badplaats”, aldus de
wethouder. Na het officiële
gedeelte kon het publiek ge
nieten van de geweldige band
Bongomatik.
Een wandeling over het ter
rein, waar de organisatie van
tevoren veel hondenuitwerp
selen had opgeruimd, trok al
veel interactie. In het mee

sleurtheater van Mama Roux
kon je, als harinkjes in een
ton, genieten van contrabas,
accordeon en liedjes. De wa
tertoren Babok was voor jong
en oud een verrassend kijk
spel waar allerlei minirampen
voorbij kwamen. De zeekeu
ken had elke avond een ander
festivaldiner en na afloop kon
men in de ligstoelen kijken
naar de Openluchtbioscoop
met V.I.S.S.E.N.

Korte voorstellingen

Bij de voorstelling Wasteland
werd je per bus ver(ont)voerd
naar Overveen waar ‘de kinde
ren de baas zijn’. Zij bepaalden
wat er wel en niet mocht. Het
publiek moest aan het begin
de mobiels en horloges afge
ven zodat je het gevoel had
dat je echt was overgeleverd
aan de meespelende kinde
ren. Stil zijn, niet praten en
vooral luisteren! Menigeen
vond het een bijzondere en
indrukwekkende ervaring.
De voorstelling ‘When the
shit hits the fan’ op het Van
Fenemaplein kon niet door ie

dereen worden gewaardeerd.
De achterliggende gedachte
van het stuk viel weg door de
choquerende acts. De voor
stelling ‘Een mond vol zand’
van Orkater in de Zuidduinen
was daarentegen weer fan
tastisch, met mooie muziek
en een indringend verhaal.
De Aap-Nood-Boem, het
Zeemonster van gejut ma
teriaal, Ruigland en nog veel
meer, stuk voor stuk was het
een feest om mee te maken
en naar te kijken. Bij de beeld
schone locaties was de sfeer
uitstekend evenals de reacties
van het publiek.

Karavaan 2013

Directeur Cultuurcompagnie
Rob Berends en artistiek lei
der Titia Bouwmeester kijken
tevreden terug op het jubi
leumjaar. Omdat Zandvoort
een nieuwe plaats is beneden
het Noordzeekanaal waren de
verwachtingen vrij hoog. Er
zijn ondanks regionale evene
menten en het wisselvallige
weer toch nog 3.000 betalen
de bezoekers geweest. In 2013
zal Zandvoort opnieuw het
podium en inspiratiebron zijn
van Karavaan. Bouwmeester:
"Karavaan transformeert de
kust tot het langste open
luchttheater aan zee. We
kijken er naar uit om samen
met publiek, partners en cul
tuurproducenten opnieuw dit
inspirerende podium te be
spelen. In 2013 staan de kust
dorpen centraal: de kansen
én bedreigingen van kleine
gemeenschappen grenzend
aan de wereldzee."

Rechter fluit provincie terug
De provinciale regeling tot het afschieten van damherten die zich buiten hun leefgebied bevinden, is afgelopen
maandag teruggefloten door de rechter. De stichting Faunabescherming had in een verzoek aan de bestuursrechter
hierom gevraagd en werd in het gelijk gesteld.
Er mogen dus voorlopig geen
damherten afgeschoten wor
den rond de Amsterdamse
Waterleidingduinen en Na
tion aal Park Zuid-Kenn e
merland. De rechter vindt dat
de provincie Noord-Holland
niet duidelijk genoeg heeft

gemotiveerd waarom het
nodig is dat de dieren afge
schoten moeten worden.
Het doodschieten van her
ten is het laatste middel en
volgens de rechter heeft de
provincie niet duidelijk aan

gegeven of andere maatre
gelen, zoals het plaatsen van
hekken, genoeg effect heb
ben tegen de overlast die
de damherten veroorzaken.
Daarnaast stelt de rechter
dat de provincie niet voldoen
de heeft aangetoond hoeveel
schade damherten veroor
zaken bij boeren in NoordHolland, terwijl aangevreten
gewassen en bloembollen
wel als een argument van de
provincie worden genoemd
om tot afschot te komen.

column

Mannetjes
(deel 1)

Op het Raadhuisplein, in de
driehoek haringkar, bakker
Bertram en apotheek, staan
houten banken. Banken die
gereserveerd zijn voor de
‘life action heroes’ uit de
beroemde cartoon-serie ‘De
Mannetjes’, een creatie van
Hans van Pelt.
Als we vrienden over hebben
en we maken een wandeling
met ze door het dorp, dan
zeg ik altijd: “Kijk, die man
nen daar, dat zijn nog echte
Zandvoorters. Die zie je niet
vaak! Kijk, die man met die
grote witte snor. Prachtkerel!”
Mijn onwettige echtgenote
zegt dan steevast: “Ken je
die man dan?” (want zij kent
mij). Waarop ik geen direct
antwoord geef, maar zeg: “Ik
voel dat.” Ik voel dat, want
Godallemachtig, wat zou
ik graag eens een keer een
Mannetje willen zijn, ook al
is het maar voor een half uur.
Op een mooie, zonnige door
deweekse dag liep ik laatst op
het plein langs de rij banken
en ik groette de Mannetjes
met: “Goedemorgen.” “Dat
hoor je niet vaak meer,”
hoorde ik een Mannetje zeg
gen. Normaal gesproken zou
ik zijn doorgelopen, want
aan een gesprek met een
Mannetje was ik voor mijn
gevoel nog niet toe. Maar
omdat ik me sinds kort heel
wat voelde als een van de
dorps-chroniqueurs besloot
ik om de stoute schoenen aan
te trekken. “Is dat zo?”, vroeg
ik. “Oh, ja,” zei het Mannetje,
“ze kijken je ook gek aan bij de
Albert Heijn als je bij de kassa
geld terug krijgt en ‘dank je
wel’ zegt.” Op dat moment
stond iemand op met een
geel shirt aan en een base
ball-cap op zijn hoofd. Hij zet
te zijn pet af en vroeg: “Ken je
me niet meer? Wim Buchel?”
Toen zag ik het. Voor me
stond de man die meer
voor judo had betekend
dan Anton Geesink en
Dick Bos bij elkaar!
(wordt vervolgd)

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

Genootschap

28 juli - 3 augustus 2012

Oud Zandvoort

Gehuwd:

Hueting, George en: Edhard, Jolanda Ingrid.

Overleden:

van Dam, Theodorus, oud 74 jaar.
Bol geb. Bosman, Alida Johanna, oud 78 jaar.
van de Velde, Martin, oud 58 jaar.
Sebregts, Hendrik, oud 65 jaar.
Renema, Hylke, oud 53 jaar.
Rodenbecher, Gottfried, oud 86 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. W.G.J. van der Sluys uit Overveen
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B
www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 oktober t/m 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest Nieuw op de woensdag extra les!
Woensdag 11:00 – 12:00
12 september t/m 19 december

Improvisatie toneel

Zeer interessante verkoopaanbieding
van boeken over oud Zandvoort tijdens

de Zomermarkt op zondag 12 augustus a.s.
De kraam van GOZ staat voor het
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat

Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Bridge voor Gevorderden

Aanbieding vrijdag en zaterdag:

Voor mensen met enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30
24 september t/m 10 december

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout,
alles mag. Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen.
Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur 31 oktober t/m 14 november €15,-

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met
de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
10 mei t/m 21 juni
Maandag 19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Een heerlijk aardbeienschelpje
van € 2,35 voor € 2,00
Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Nieuw:

Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen) in de ochtend!
Woensdag 10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier,
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Workshop Tarot

‘Specialist in erfpachtvraagstukken
en onroerend goed’
Persoonlijk, professioneel en oplossingsgericht
Bel of mail vrijblijvend:
 030-2300230|j.vanderiet@amice-advocaten.nl
www.amice-advocaten.nl

Voor beginners, twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 t/m 20 november

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x wandelen
voor € 25,Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

PowerPoint
De mooiste presentaties leren maken
Dinsdag 19:30 - 21:30
30 oktober t/m 27 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING
WELLNESS MENU VOOR

€ 30,=

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:
15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE
IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

Ex-drugsverslaafden lopen marathon langs
Nederlandse kust en doen Zandvoort aan
De afgelopen donderdag in Den Helder gestarte antidrugs-

marathon, heeft dinsdag etappeplaats Zandvoort aange-

daan. Een zestal jonge ex-verslaafden en jongeren die een

bepaald programma volgen om van drugs af te komen,
willen hiermee een waarschuwend signaal afgeven over
het gebruik van drugs. Dinsdag ontving burgemeester
Niek Meijer vier van de lopers en een aantal van hun bege-

leiders op het raadhuis en liet zich uitgebreid informeren
over deze antidrugsmarathon.

De burgemeester met enkele deelnemers en begeleiders

Alle deelnemers hebben
de gevolgen van drugs aan
den lijve ondervonden. En
stuk voor stuk zijn ze tot
de slotsom gekomen dat
het met hun leven heel erg
bergafwaarts ging, hebben
hulp gezocht en gelukkig
ook gevonden. Zij maken
zich nu hard voor de twee
de antidrugsmarathon
van Nederland. Deze keer
gaat de loop, die 10 dagen
duurt, van Den Helder naar
Vlissingen, een afstand van
circa 350 kilometer. In de
marinestad van Nederland
liep de burgemeester het

eerste gedeelte mee.
“De ex-verslaafden die
meelopen weten maar al
te goed hoeveel schade
drugsgebruik aanricht. Ze
hebben het namelijk alle
maal meegemaakt: jezelf
in coma zuipen of spuiten,
stelen van je eigen familie,
in de prostitutie belan
den en ga zo maar door.
En nu leven ze nog elke
dag met de gevolgen, ook
al gebruiken ze inmiddels
geen drugs meer en zijn
ze van hun verslaving af”,
vertelt begeleidster Merel

Remmerswaal. Een van de
ex-verslaafden legt uit:
“Het lijkt allemaal zo on
schuldig in het begin, maar
kijk eens naar alle ellende
die het uiteindelijk brengt.
Als ik had geweten hoe erg
ik mijn leven kapot zou ma
ken, dan was ik er absoluut
nooit aan begonnen.” En die
boodschap willen zij, onder
andere met deze marathon,
graag verspreiden. Er is veel
werk aan de winkel, want
het laatste rapport van het
Trimbos Instituut liet bij
voorbeeld een schrikbarend
hoog percentage cannabis
gebruikers zien. Het gemid
delde onder 15/16 jarigen in
Nederland ligt twee keer zo
hoog als het Europese ge
middelde.
Burgemeester Meijer kreeg
van de lopers diverse fol
ders en flyers overhandigd
over de gevaren van drugs,
alsmede een DVD die een
zeer indrukwekkend relaas
geeft van drugsverslaafden.
“Als er scholen in Zandvoort
zijn, die geïnteresseerd zijn
in lezingen door de ex-ver
slaafden, hoeven ze alleen
maar even een afspraak te
maken. Zij, en wij, komen
graag om te waarschuwen
wat dit gif kan aanrichten”,
aldus Remmerswaal.
Meer informatie kunt u vin
den op www.geendrugswelleven.nl of www.narco
non.nl.

ZANDVOORT SCHOON!?
vraagt hulp…………

Gemeente Zandvoort

Elke zomer kent in feite hetzelfde patroon: óf het is te nat of het
is te droog. In beide gevallen merken we dat in de directe leefomgeving. In een natte periode schiet het onkruid als sterrenstof uit
de grond en bij droogte zie je het groen dor en dood worden. De
gemeente is in zo’n periode volop bezig, maar kan het niet altijd
bijhouden. Het zou veel helpen als inwoners een handje helpen
rondom de eigen woonomgeving.
Zo blijft de totale leefomgeving iets van ons allemaal.
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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)

Groen van toen

tijdens de Zomermarkt de ac
tie ‘Kom met twee en betaal
voor een’.

Evenement organiseren?

De tweehonderd jaar oude
beuk in Bentveld, op de hoek
van de Duindoornlaan en de
Teunisbloemlaan, is aange
tast door zwammen en moet
worden gekapt. Het hout in
de stam is weggerot, de bast
is aangetast en het bladerdek
uitgedund. Hoewel de zwam
van buitenaf nagenoeg on
zichtbaar is, is de werking
rampzalig. De schimmel eet
de boom en de wortels van
binnenuit op. De beuk zou
sowieso het loodje leggen,
maar zonder ingrijpen wordt
het gevaar van omvallen of
verlies van takken te groot.
Kappen is dus noodzakelijk,
zo is het advies van de ex
terne bomendeskundige die
de gemeente erbij gehaald
heeft. Helaas binnenkort
dus weer een boom minder
op de lijst van monumentale
bomen in Zandvoort.

Zomermarkt
ongekend populair

Komende zondag wordt van
10.00 tot 18.00 uur de tra
ditionele zomermarkt weer
in Zandvoort gehouden. Dit
betekent dat het gehele cen
trum weer vol komt te staan
met allerlei leuke kraampjes,
diverse attracties, gezellige
terrassen en spectaculair
straatentertainment. Ook
tijdens deze markt natuurlijk
weer het showpodium met
optredens van diverse arties
ten en leuke spelletjes waar
bij leuke prijsjes te winnen
zijn, verzorgd door ONAIR
Events van Zandvoorter
Roy van Buuringen. Het
Zandvoorts Museum heeft

Center Parcs Park Zandvoort
biedt, in het kader van nadere
samenwerking met onderne
mend Zandvoort, ruimte aan
voor activiteiten en evene
menten. Hierbij valt te denken
aan kleine kunstmarkten en
braderieën, maar ook cultu
rele evenementen op het ge
bied van toneel, theater, dans
en zang. Center Parcs Park
Zandvoort, waar dagelijks vele
honderden gasten vertoeven,
wil hiermee de eigen gasten
vermaken maar daarnaast
ook bewoners en bezoekers
vanuit Zandvoort en omstre
ken aantrekken. Het vakan
tiepark leent zich uitstekend
voor jaarrondactiviteiten en
heeft daartoe onder andere
de beschikking over ruime
zalen en de Market Dome, de
centrale ontmoetingsplaats
op het park. Daarnaast is er
ook gelegenheid voor activi
teiten en/of evenementen in
de buitenlucht, bijvoorbeeld
rondom ‘de Vijverhut’, het
kleine natuurgebied gele
gen in de centrale vijver.
De meeste kleinschalige
evenementen kunnen op
het park georganiseerd
worden zonder dat daar
voor vergunning bij de ge
meente Zandvoort hoeft
te worden aangevraagd.
De directie van Center Parcs
staat open voor leuke ideeën.

Legitimatieplicht
bij verkiezingen

Over nog maar vijf weken,
op woensdag 12 september,
zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. In Zandvoort
kan iedere stemgerechtigde
inwoner een willekeurig stem
lokaal binnenstappen om zijn
stem uit te brengen. Hiervoor
is wel een geldig legitimatie
bewijs verplicht. Zorg daarom
dat u deze tijdig vervangt in
dien dat nodig blijkt. Het legi
timatiebewijs mag maximaal

5 jaar zijn verlopen. Indien u
zich niet kunt identificeren
mag u niet stemmen. Ook
bij een onderhandse mach
tiging, waarbij u iemand
machtigt (via de achterkant
van uw stempas) om uw
stem uit te brengen, moet er
een (kopie van uw) geldige
legitimatiebewijs worden ge
toond. Ook hier geldt dat het
legitimatiebewijs maximaal
5 jaar mag zijn verlopen.

Santekraampie

Vrijdag 10 augustus is het
weer tijd voor het overbe
kende Santekraampie. De
jaarlijkse afsluiting van de
Rekreade zal dit jaar op het
Raadhuisplein plaatsvinden.
De kinderen kunnen tussen
11.00 en 14.00 uur deelne
men en in een aantal kraam
pjes allerlei leuke dingen
doen en maken. De kosten
zijn € 3 per kind en moeten
voldaan worden bij het op
halen van de stempelkaart.
De weersverwachting is su
per dus niets staat in de weg
om er een echt feest van de
maken.

Bijzondere uitvaart

Afscheid nemen van een
dierbare is altijd heel per
soonlijk. Echter afgelopen
vrijdag trok de uitvaart van
een jonge Zandvoorter bij
zonder veel belangstelling.
Voor de Agathakerk waren
twee antieke rouwkoetsen
met paarden getooid met
pluimen, een witte lijkkoets
en een volgkoets, gearri
veerd. Na de kerkdienst ging
de rouwstoet lopend naar
de algemene begraafplaats.
Het was zeer indrukwekkend
om te zien hoe men in het
drukke centrum de stoet res
pecteerde.
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Ondernemers aangespoord om sfeer
van historische Grand Prix te verhogen
Op zaterdag 1 en zondag 2 september vindt op Circuit Park

Zandvoort de Historische Grand Prix plaats. Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ) wil in aanloop naar dat week-

end de winkels in het centrum gaan aankleden. Zij stellen
daarvoor vlaggen en foto’s gratis ter beschikking.

De prachtigste oude racewagens zijn te bewonderen

Prachtige, nostalgische race
bolides van weleer gaan
in het eerste weekend van
september op Circuit Park
Zandvoort strijden om de eer.
Voorafgaand aan dit fantasti

sche evenement wil de Zand
voortse ondernemersvereni
ging er zo goed mogelijk op
inspelen door de aankleding
in het centrum de sfeer van
weleer mee te geven.

opnieuw ter visie gelegd. Het plan moest gerepareerd

worden nadat de Raad van State een deel had vernietigd.
Het college heeft een gerepareerd plan gemaakt om de ge-

wraakte delen te vervangen. Nu dat klaar is moet de hele

procedure van voor af aan worden uitgevoerd, inclusief
zienswijzen, reacties en eventuele rechtszaken.
Het bestemmingsplan be
treft het gebied gelegen
tussen de Thorbeckestraat,
Torenstraat, Westerparkstraat
(gedeeltelijk), Badhuisplein,
Burg. Engelbertsstraat, Jac.
van Heemskerckstraat en de
Zeereep. De Raad van State
heeft 7 december 2011 een
uitspraak gedaan en daarmee
een aantal van de plandelen
uit het bestemmingsplan ver
nietigd omdat de gemeente
raad niet meer bevoegd was te
beslissen, maar wel als beslis
singsbevoegd werd genoemd.
Conform de uitspraak van de
Raad van State wordt nu een
bestemmingsplan (reparatie
plan) in procedure gebracht,
waarbij in de betreffende
planregels tot uitwerking en

wijziging de woorden ‘ge
meenteraad’ zijn vervangen
door ‘burgemeester en wet
houders’. Bovendien is door
middel van een bouwvlak
de beoogde parkeergarage
op het Watertorenplein op
genomen. Volgens de Raad
van State is een parkeerga
rage een hoofdgebouw en
moet dus door middel van
een bouwvlak aangegeven
worden. Het ontwerprepara
tieplan heeft geen betrekking
op het Palacegebied en omge
ving. Hiervoor zal een afzon
derlijk bestemmingsplan in
procedure worden gebracht.
Het ontwerpbestemmings
plan, bestaande uit toelich
ting, ruimtelijke verbeelding
en planregels, ligt vanaf 27

Strandactief

foto: Irma de Jong

Groot feest

Zaterdag, de eerste racedag,
is het groot feest in het cen
trum van Zandvoort. Een lang
lint van historische auto’s zal
dan door het dorp ‘paraderen’.
In de middag is een loopband
met gezellig ‘oude’ muziek en
’s avonds is het vooral muziek
uit die jaren die gespeeld
wordt op een live podium.
Vanaf 19.00 uur is er een band
op het Raadhuisplein vanaf
het muziekpaviljoen. Dit
wordt gesponsord door Laurel
en Hardy en Café Oomstee.
Ondernemers die graag wil
len meedoen aan de sfeerver
hogende actie en daarbij de
gratis beschikbare vlaggen en
foto’s ter decoratie van hun
bedrijfspand willen gebrui
ken, kunnen contact opne
men met OVZ, tel. 5713738 of
e-mail: info@ovzandvoort.nl.

Bestemmingsplan Middenboulevard
gerepareerd en opnieuw ter inzage
Het bestemmingsplan Middenboulevard is vorige week
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juli 2012 gedurende 6 weken
ter inzage bij de centrale ba
lie in het raadhuis en in de
openbare bibliotheek, Louis
Davidscarré 1. De stukken
zijn ook te raadplegen op de
website van de Zandvoortse
Courant of op de gemeente
lijke website: actueel > plan
nen en projecten > actuele
bestemmingsplannen > ont
werp reparatieplan partiële
herziening bestemmingsplan
‘Middenboulevard’.
Gedurende de termijn van de
tervisielegging kan een ieder
zijn of haar zienswijze om
trent dit bestemmingsplan
schriftelijk dan wel mondeling
kenbaar maken. Schriftelijke
zienswijzen dienen kenbaar
gemaakt te worden bij de ge
meenteraad, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Voor monde
linge reacties kan een telefo
nische afspraak worden ge
maakt met mevrouw J. Lenten
of de heer J.A. Sandbergen van
de afdeling Ontwikkeling en
Beheer, beide bereikbaar via
tel. 5740100.

door Erna Meijer

Een jonge, enthousiaste ondernemer stellen wij deze week
graag aan u voor: Bram Molenaar (21). Sinds 1 januari 2012
heeft hij het bedrijf ‘Strandactief’, dat Victor Bol ruim 12

jaar geleden is gestart, overgenomen. Zijn voornaamste

doelstelling is jong en oud op een educatieve, maar vooral
plezierige wijze kennis te laten maken met de zee en alles
wat daarin voorkomt.

De belangstelling voor de
zee zat er bij Bram al vroeg
in. “Mijn ouders zijn al jaren
eigenaar van strandpaviljoen
Thalassa en ik ben dus opge
groeid op het strand. Ik vind
het mooi om ook bij ande
ren interesse voor de zee op
te wekken en probeer in dit
eerste ‘aftastings’jaar er een
eigen wending aan te geven”,
vertelt Bram met veel enthou
siasme.
Strandactief biedt een scala
aan gevarieerde programma’s
voor heel uiteenlopende doel
groepen, van kinderfeestjes
en scholen tot vrijgezellen
party’s en bedrijfsuitjes. Een
verjaardagspartijtje voor
kinderen (minimum 8 deel

nemers onder begeleiding
van 1 volwassene) biedt vele
mogelijkheden, zoals een
leuke en spannende schat
graaftocht. Bram: “Met onze
strandauto en huifkar maken
wij een tocht over het strand
op zoek naar mooie schel
pen, waar naderhand een
mooi schilderij in het zand
van gemaakt wordt. Ik vertel
een juttersverhaal en meestal
vinden wij, aan de hand van
een schatkaart, aan het eind
ook nog een schatkist met
een verrassende inhoud!” Ook
zelf garnalenvissen is moge
lijk. Het net wordt uitgezet op
zee en de kinderen halen met
droge voeten het net weer
op, waarna de vangst (naast
garnalen ook vaak een schar

retje of scholletje, en met een
beetje geluk zelfs flessenpost)
besproken wordt.
Voor schoolklassen met mini
maal 50 deelnemers kan een
geheel verzorgde activiteiten
dag georganiseerd worden,
waarbij jutterspelen (red
dingsboei gooien, kokosno
tenrun en dergelijke) en een
jutterstocht eveneens op het
programma staan. Meestal
wordt dan ook een excursie
naar het Juttersmu-ZEE-um
geregeld.
Volwassenen kunnen veel
plezier beleven aan de ‘beach
survival games’: touwtrekken
en -draaien, steen stapelen,
vuur maken, metaaldetector
spel en nog veel meer spor
tieve activiteiten.
Bij Strandactief kunt u het ge
hele jaar door zeven dagen per
week terecht voor een heel
bijzondere manier om het
mooie Zandvoortse strand
te leren kennen. Natuurlijk
kunnen de weersomstandig
heden dusdanig zijn, dat het
‘buiten spelen’ echt niet meer
leuk te noemen is. Mocht dit
het geval zijn, dan heeft Bram
een slechtweerscenario klaar
liggen waarop hij kan terug
vallen.
Voor informatie en boekin
gen: bel 06-16940045 of kijk
op www.strandactief.nl.

Vijfde permanente paviljoen gaat open
Thalassa, het vijfde en laatste jaarrond paviljoen dat op het

Zandvoortse strand gesitueerd is, gaat 14 augustus open.
De familie Molenaar houdt van 15.00 tot 21.00 uur open
huis voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.

Impressie van het nieuwe paviljoen

“Wij zullen u dan met trots
rondleiden in het nieuwe pa
viljoen, waarbij vooral onze

ultramoderne keuken uw aan
dacht verdient. Kom kijken en
laat u verrassen”, aldus Huig jr.

De 3 dagen daarna kunt u ko
men ‘proef-eten’. Tijdens deze
avonden zullen de diverse
medewerkers al het nieuwe
materiaal in de praktijk tes
ten. Misschien duurt het alle
maal wat langer of loopt het
iets anders dan u van Thalassa
gewend bent en daarom geldt
er in deze periode een speciaal
tarief: € 27,50 voor een drie
gangenkeuzemenu. Het pavil
joen is deze 3 dagen geopend
vanaf 17.00 uur. Wilt u op een
van deze avonden komen
proef-eten dan is het raad
zaam om te reserveren want
vol = vol. Dit kan uitsluitend
telefonisch: 5715660.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Actie vanaf

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

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

donderdag 9 augustus
t/m zondag 12 augustus

Grote Krocht 7 Zandvoort
www.slagerijhorneman.nl

Een zeer leuk stukje in de krant van 26 juli,
waarop wij leuke reacties hebben gekregen.
Helaas begonnen bijna alle
reacties met waarom de
bedrijfsleider (Hans) niet
op de foto stond!



Poestabrood 400 gram € 1,25



10 bruine bollen € 1,95
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Vandaar deze "rectificatie"
met een foto van onze Hans.

Graag willen we alle teleurgestelde mensen
een ketelverse gekookte worst aanbieden
voor maar € 5,- (normaal € 7,-)
Deze aanbieding is geldig tot en met
donderdag 16 augustus a.s.

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht: 10 Augustus t/m 16 Augustus
10 vrijdag
: aardappelen / doperwtjes / kabeljauw
11 zaterdag
: aardappelen / rodekool met appeltjes / sudderlapjes
12 zondag
: aardappelen / witlof / gebraden kip
14 dinsdag
: aardappelen / spinazie ei en slavink
15 woensdag : aardappelen / bloemkool / gehaktbal
16 donderdag : aardappelen / sperzieboontjes / schnitzel
Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten
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Oost ontmoet West in Coenraad Art Gallery
Coenraad Art Gallery wil met de nieuwe tentoonstelling
'Waar Oost, West ontmoet' een brug slaan tussen de Oost-

en West-Europese kunst en cultuur. Twee hedendaagse
kunstenaars zullen vanaf 11 augustus tot en met 30 september hun werken exposeren in de galerie in de Noorderstraat: Silvia Haralambova en Nel Sandbergen.

Textielkunst van Nel Sandbergen-Kerkman

Silvia Haralambova is een
hedendaagse Bulgaarse kun
stenaar die werkt op het ge
bied van beeldende en toe
gepaste kunst. Ze erfde de
liefde voor de kunst van haar
grootvader, die een textiel
ontwerper was in Bulgaarse
textielfabrieken. Al van

jongs af aan hield ze ervan
om van een verscheidenheid
aan natuurlijke materialen
verschillende kunstwerken
te maken, zoals poppen. Ze
schilderde, maakte aquarel
len en ging vervolgens ook
geweven truien, jassen en
geweven wandkleden ma

ken. Allemaal van natuur
lijke materialen, sommige
gecombineerd met houtsnij
werk. Haar inspiratie vindt zij
in de traditionele Bulgaarse
folklore en oude culturen
van stammen en volkeren.
Ze probeert al deze multicul
turele en etnische diversiteit
te verenigen in haar werken,
met behulp van symbolen en
andere specifieke kenmerken
te reconstrueren geheel in
haar visie.
Vanuit het Oosten, de
Balkan, gaat Coenraad Art
Gallery over een denkbeeldi
ge brug van textiel naar het
Westen, naar de lage landen
en komt uit in Nederland.
Sterker nog, in Zandvoort!
Een van de Nederlandse
textielkunstenaars is ‘onze
eigen’ Nel SandbergenKerkman, tevens medewerk
ster vanaf het begin van de
Zandvoortse Courant en
een rasechte Zandvoortse.
Van jongs af aan heeft te
kenen haar altijd geboeid.
In 1959 heeft zij in Haarlem

de kunstacademie gevolgd
richting reclame/illustra
tietekenen. In het begin
schilderde zij, vervolgens
maakte zij aquarellen. Door
toeval maakte zij kennis met
schilderen op zijde, vooral de
felle kleuren spraken haar
erg aan. De laatste jaren is
zij zich gaan interesseren in
mandala tekenen. De oer
vorm van de aarde is de cir
kel en vanuit de cirkel bepaal
je de vormen en kleuren. Als
experiment heeft zij voor
haar mandala’s diverse ma
terialen gebruikt, van papier
met kleurpotlood tot zijde
met zijdeverf. De kleuren die
zij gebruikt zijn, evenals die
van Silvia, bont en krachtig.
De zijden werken van haar
zijn tijdens deze expositie
tentoongesteld.
De kleurrijke expositie is te
bezichtigen bij Coenraad Art
Gallery, Noorderstraat 1, don
derdag tot en met zondag
geopend van 14.00 tot 18.00
uur. Zie ook: www.coenraadart-gallery.nl.

Ook vrijdag en zondag: goede jazz, weinig bezoek
Bij een zestal cafés in Zandvoort stond vrijdagavond een

keur aan topartiesten in het kader van Jazz Behind the Bar

op te treden. Grote namen, gevestigde maar ook nieuwe,
zorgden voor spetterende muziek. Helaas liet het publiek
het afweten. Slechts een enkel café had voldoende respons
om van een geslaagde avond te kunnen spreken.

De jeugdige muzikale talenten Esmee en Kevin in café Neuf

Natuurlijk had café Fier
het druk. Ruud Jansen en
zijn band waren gecon
tracteerd en dat levert al
tijd veel belangstelling op.
De Beverwijkse bandlei
der speelt al jaren in het
Zandvoortse en altijd met
groot respons. Ook café

Koper kon van een geslaagde
avond spreken. Plaatsgenoot
Adam Spoor had zijn bandle
den van SPOOR 5 meegeno
men en dat levert altijd goe
de jazz op, van het soort waar
de liefhebber van smult. Ger
Groenendaal stelde vrijdag
avond in grand café XL zijn

nieuwe formatie voor. Goede
mainstream jazz die eigenlijk
tijdloos is maar met verve ge
bracht en dus een traktatie.
Café Neuf kondigde al aan
dat het een speciaal duo had
gestrikt en niets was minder
waar. De jonge zangeres
Esmee (21) en haar begelei
der op gitaar en zang Kevin,
hadden een zeer divers en
uitgebreid repertoire mee
genomen. Een optreden om
stil van te worden. Ook café
De Lamstrael had goede be
kenden uit de Zandvoortse
jazzconcerten uitgenodigd.
Mulder & Mulder zijn heel
bekend binnen Zandvoort.
Evenals drummer Pieter den
Boer en saxofonist Walter
Kiers, die beide eveneens re
gelmatig, in wiselende bezet
tingen, in Zandvoort optre
den. Lekkere luisterjazz met
de zwoele stem van bassiste
Vivian Mulder. Café Oomstee,
een voortrekker van jazz in
Zandvoort, bracht prachtige

muziek van het Jean Louis
van Dam Quartet met zang
van Mariske Hekkenberg. Een
stem die klonk als een klok,
met een perfecte Jean Louis
van Dam aan de toetsen.
Genoeg voor de liefhebbers
om een hele avond te genie
ten alleen dan moeten ze
wel komen. Wellicht was de
tropische bui aan het begin
van de avond hier debet aan.

Zondag

Het Mainstream Jazzcombo
van Ger Groenendaal was
zondag helaas de enige for
matie die gehoor kon geven
aan Jazz on the Beach. Robin
Molenaar was zo slim om de
band opnieuw te contracte
ren, hetgeen duidelijk merk
baar was aan de overvolle
terrassen. Door de combi
natie van de mooie klanken
van het combo en het mooie
weer, was het echt genieten
bij Beach Club Tien.

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.

Was dit het laatste jazzweekend in Zandvoort?
Nog nooit waren er in Zandvoort zoveel top jazzmuzikanten
bij elkaar als afgelopen weekend. Het weer was goed,
de organisatie van saxofonist Arthur Heuwekemeijer was
perfect en de fine de la fleur van de Nederlandse jazz
scene was in ons dorp. Na het optreden van Spoor 5 bouwde Martijn Schok met zijn R&B band een feestje op het
Dorpsplein. Hoe anders verliep het elders. Topmuzikanten,
zoals trompettist Rick Mol en Heuwekemeijer werden begeleid door Nederlands beste drummer John Engels en gaven
twee spetterende sets weg. De terrassen zaten vol en
er stond aardig wat publiek bij het podium. Dat beloofde
wat, Nederlands meest gevraagde saxofonist Benjamin
Herman was de volgende ster, met zijn kompanen Erns
Glerum op bas en Joost Patocka op drums zorgde hij voor
het meest verassende concert van deze avond. Helaas
waren er slechts een handjevol toehoorders. De anti climax was voor de Haltestraat, Heuwekemeijer had zo rond
23.00 uur een jamsessie gepland op het laatste podium
in die straat, dat beloofde wat. Heuwekemeijer begon de
sessie met zijn fantastische kwartet, maar de bierpomp
stond stil, dat was een reden voor de ‘pomphouder’ om de
sessie vroegtijdig te beëindigen en keiharde soulmuziek op
te zetten. Op de terugweg, om 00.00 uur, kwamen er
geen klanken meer van het andere podium in de Haltestraat.
Gelukkig was Benjamin Herman nog steeds op het Kerkplein
aan het spelen en hoe! Publiek of geen publiek. En op het
Dorpsplein bleef het rock’n rollen tot het… einde.

Adam Spoor

Kermis
Op zaterdag 28 juli jongstleden ging mijn dochtertje
Jennifer met haar vriendin Beau naar de kermis hier in
Zandvoort. Zij heeft samen met haar vriendin 2 kaartjes
gekocht voor de attractie ‘Action dance’. Toen ze instapte
viel de beveiligingsstang op haar hand, hetgeen leidde tot
een gebroken middenhandsbeentje. Jennifer speelt graag
piano, zwemt graag en haar leukste hobby is dansen. Nu kan
ze haast niks van haar favoriete hobby’s doen waardoor
haar vakantie behoorlijk verpest is. Ik heb geprobeerd om
met de organisatie in contact hierover te komen, mede
omdat nog een meisje de afsluitstang op haar hand heeft
gekregen. Ik krijg echter geen contact en hoop nu dat via
de gemeente hierover gesproken kan worden. Geen leuke
ervaring met de kermis dus.

Miri Grau Cohen
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2012 aan! Kijk snel op pagina 13

Gratis
bandencheck

DAK – LOOD – EN ZINKWERK

Laat uw vakantie niet stranden,
controleer uw banden!
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

2012

Voor al uw: Bitumen daken
Altijd: Vrijblijvende offerte!
Pannen daken		
Reparatie onder garantie!
Shingle daken		
Eerste hulp bij stormschade!
Zink werken		
Voordelige onderhoudscontracten!
Lood werken
Nu ook: Schoorsteen vegen

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

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

Bezoek ook onze website! www.dakcentrale.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK KEURING

Bel nu voor een afspraak…

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

 023-5719013

www.autobedrijfzandvoort.nl

n
a
D sen

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa
Groot openingsbal op 1 september,
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag
13 september
Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort
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Volg ons nu ook op facebook!
http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Wekelijks de krant
lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Prachtig weer richting
en in het weekend

door Erna Meijer

Henny en Pieter Goedhart
Deze keer zetten wij een echtpaar in de schijnwerpers dat

landen ter wereld. Ruim 60% van de bevolking, met een totaal
pas in 2011 in Zandvoort is komen wonen. Vreemd wellicht, van circa 1.800.000 inwoners, leeft onder de armoedegrens
van $1 per dag.
maar voor Pieter is ons dorp niet helemaal onbekend. GeIn het in 2009 gerealiseerde Skills Training Centre ‘My Future’ in
boren in Amsterdam in 1940 verhuisde hij al na twee jaar de uiterst westelijk gelegen plaats Bakau Newton wordt scho
naar Haarlem en op zijn 20e naar Heemstede, waar hij 40 ling geboden voor slechts 1/3 van het lesgeld van commerciële
opleidingen. De stichting betaalt het lesgeld voor leerlingen die
jaar gewoond heeft.
niet de middelen hiervoor hebben, alsmede de salarissen van
Na de middelbare school volgde hij de fotovakschool in Den de leraren, onderhoud van het gebouw en aanschaf van ma
Haag. “Ik heb in totaal 47 jaar als fotograaf gewerkt, waarvan terialen, zoals bijvoorbeeld computers, waarvan de Rotaryclub
de meeste jaren zelfstandig, waarbij ik op freelancebasis re Zandvoort een deel heeft gesponsord, en naaimachines. Zowel
portages maakte voor onder andere het Haarlems Dagblad, meisjes als jongens volgen een erkende opleiding IT-onderwijs
Panorama, Spaarnestad en de Heemsteder. Ook ben ik in tien en er worden coupeuselessen gegeven. Henny zelf is, nadat zij
jaar tijd 5x als fotograaf mee geweest naar Nepal, waar het oog haar zaak (waar de geboren Gambiaanse Lenna Heino nog een
artsenteam Himalaya van tijd tot tijd operaties verricht. In 1980 modeshow met Afrikaanse look heeft gelopen) in 2004 verkocht
huurde ik van de heer Pool aan de Prinsesseweg in Zandvoort had, gestart met het aldaar geven van coupeuselessen. Mocht
een ruimte voor mijn fotostudio, die ik ruim acht jaar daar
u trouwens nog een ouderwetse trapnaaimachine over
heb gehad. In die periode heb ik hier veel gefo
hebben, dan houdt Henny zich van harte aanbe
tografeerd, zoals bij de bekende nachtclub
volen! In 2007 was al een bibliotheek annex
Boeddha Club van Lifa Lock, waar veel
studiecentrum met 30 plaatsen in Bakau
beroemde artiesten optraden”, vertelt
Oldtown geopend.
Pieter met veel plezier. In 1988 opende
Op de IT-opleiding van zes maan
zijn vrouw Henny de modeboutique
den worden circa 44 jongeren
‘Bon Coeur’ in de Raadhuisstraat in
vertrouwd gemaakt met het
Heemstede, met achter in de zaak
werken met de computer, onder
een extra ruimte voor de studio.
meer met Word, Excel, Access en
Handig, want de vaak voorkomen
PowerPoint. Op de coupeuseop
de files van en naar Zandvoort ver
leiding ‘Sewing & Design’ volgen
oorzaakten regelmatig oponthoud
ongeveer 36 meisjes en vrouwen
en in de fotografie heb je vaak te
een opleiding, die drie jaar duurt.
maken met deadlines.
Zij leren het omgaan met de hand-,
In 1996 gingen Henny en Pieter voor
trap- en elektrische naai- en design
de eerste keer op vakantie naar Gambia,
machines met als doel het geheel zelf
waar met name Henny vreselijk getroffen
standig produceren van Afrikaanse en
Hen
werd door de daar heersende armoede. Henny:
Europese kleding.
ny en Pieter Goedhart
“Daar is toen het idee geboren om de situatie pro
Om de projecten plaatselijk te monitoren gaan
beren te verbeteren. De eerste jaren als vrijwilliger, maar in Henny en Pieter Goedhart als vrijwilliger en geheel op eigen
2002 hebben wij onze eigen stichting ‘Geef Gambia toekomst’ kosten elk jaar van november tot mei naar Gambia toe, maar
opgericht. Onze doelstelling is om toekomst te bieden aan kans de dagelijkse aansturing vindt plaats door de lokale gemeen
arme jongeren door het laten volgen van opleidingen, waardoor schap. Het is niet gebruikelijk in deze rubriek, maar deze keer
hun toekomstperspectief aanzienlijk verbetert. Ook ondersteu vermelden wij hun website www.geefgambiatoekomst.nl en
nen wij irrigatieprojecten en de gezondheidszorg.” Gambia is het bankrekeningnummer 15.28.49.386 indien u, net als ik, van
het kleinste land van Afrika, zo’n 250 kilometer lang en slechts mening bent dat dit goede doel van deze dorpsgenoten, op
enkele tientallen kilometers breed. Het is een van de armste welke manier dan ook, ondersteuning verdient.

Er is heel mooi weer in het vooruitzicht richting en vooral
in het aanstaande weekend. Veel zon ook op Zandvoort

tot wel 12 uur per dag. Een solide hogedrukgebied komt

pal boven Nederland aan vanaf donderdag waardoor de
huisbarometer zal oplopen tot omstreeks 1025 millibar.
Dit hoog, eigenlijk een goed
ontwikkelde mobiele hoge
drukwig, bivakkeert tot en
met zondag nog nagenoeg
bij Nederland en bezorgt ons
een uitstekend weekend, in
clusief puik strandweer. Wel
waait er zaterdag nog een
‘frisse’ noordooster.

durig warm en stabiel weer.
Voor het laatst was het in
1995 dat zowel de maanden
juli als augustus uitstekend
verliepen. Daarna gaf alleen
augustus 1997 als ‘stand
alone’ nog formidabel weer
gedurende het grootste deel
van de maand.

Tot en met gisteren (woens
dag) waren de laatste bui
tjes nog wel aanwezig en
vooral de invloed van het
Noordzeewater, dat met rond
18 graden relatief mild is, gaf
de paar restbuien soms nog
een extra impuls. Die bewus
te schadebrengende nood
weerbui van Steenwijkerwold
afgelopen zaterdag werd ook
met nadruk gevoed boven
het relatief warme water (in
dit geval van het IJsselmeer).
Zo’n door voornamelijk buien
bepaald weerbeeld is typisch
voor de Hondsdagen. Die du
ren volgens de kalenderkli
matologie van 19 juli tot 19
augustus en worden geken
merkt door regelmatig regenen onweersbuien bij niet al te
povere temperaturen.

Prima weer dus nogmaals
aan het einde van deze week
met veel zon op het pleit in
het kustgebied van zuide
lijk Noord-Holland, eindelijk
weer eens een paar droge da
gen op rij en een temperatuur
die geleidelijk richting de 2325 graden uitkomt in de loop
van het weekend. Tijdens de
nachten naar vrijdag en za
terdag koelt het overigens
flink af: op de koudste stek
ken tot 8-9 graden. Later op
zondag of rond maandag kan
er weer een bui langszij ko
men en daalt de temperatuur.

Ook mogen we inmiddels
concluderen dat de hoogzo
mer in Nederland de laatste Meer weerinfo is er op
bijna tien jaar alweer niet www.weerprimeur.nl
heeft opgeleverd wat men
zo graag wil, namelijk lang weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

20

21

22

24

Min

11

10

9

12

Zon

80%

95%

95%

85%

Neerslag

15%

5%

5%

20%

nnw. 3-4

nno. 3-4

ono. 3-4

ozo. 3-4

Bridgeclub Kostverloren
Tuincentrum

Zomerplanten in grote potten
Kruiden
Vaste planten
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Burg. Nawijnlaan 100 te Zandvoort.
Aangesloten bij de Ned. Bridge Bond.

Zoekt nog enkele leden
voor de maandag en vrijdagmiddag.
Wij beginnen weer op maandag 3 september
en vrijdag 7 september.
Bereikbaar met bus 80 en 81 parkeerplaats aanwezig (vrij).
Voor inlichtingen fam. Aukema
Tel:023-5730706. E-mail: aukema@zonnet.nl

Het vervolg van augustus
lijkt niet bepaald slecht te
zullen gaan verlopen en een
terugkeer van het uitermate
wisselvallige en te koele weer
lijkt er dan ook niet of nauwe
lijks in te zullen zitten.

Weer
Temperatuur

Wind
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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)

Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Garages te huur
op meerdere locaties
in Zandvoort.
Info: 06-28640654
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
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

Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,
wit- en schilders
werkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
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.
.........................................................
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
.........................................................
Als de nood het hoogst is,
zijn The Hedi’s
International nabij

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

Te koop aangeboden
2-kamerappartement 50m2
Burg. v. Alphenstraat 57F2
Servicekosten € 175 p.m.
(incl. voorschot ver
warming)
Taxatie 2010: € 148.000
Vraagprijs € 129.500 K.K.
Info: 06-10939709
.........................................................
Zomermarkt:
Kom naar de stand
Gezondheid aan zee
(vermoedelijk Haltestraat)
en laat u informeren door
Annette ter Heijden over de
toepassing van Aloe Vera
producten en gezonde
voeding. Bel 023-571 65 11
voor info. Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
Garagebox
te huur
Tjerk Hiddesstraat
€ 105 per maand
Tel. 5714825
.........................................................
Opsporing verzocht
Wie kent Dennis Kohl?
Zou van 1997 tot 2007
in Zandvoort werk
zaam zijn geweest.
Wordt gezocht door Sergio
Bustamante. Tel. 0653559682, P. Hoogvorst
.........................................................
Garnalennetten (nieuw)
Afmetingen
1.65m - 1.85m - 2.10m breed.
Info: www.garnalennet.nl
T 023-5716520
M 06-40458900
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabeti
sche voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

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

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

Te koop:
zo goed als nieuwe
Vespa scooter.
Geel kenteken.
Tel. 06-50623947
.........................................................
Trouw slotenservice
Sleutel kwijt?
Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7,
bel 06-81154587

*Nails of life*
Manicure&Styling
Zomeraanbieding
Gelnagellak
Nu voor € 17,50
Geldig tot 21 sept 2012
Kosterstraat 11
Tel.06-55931928
Wo t/m za 11-17 uur
.........................................................
*Touch of life*
Blessures, RSI, (rug)pijn?
Medical Massage is het
100% natuurlijke alter
natief! Effectief klacht
verlichtend. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 11
wo t/m za
.........................................................
15 september:
Kofferbakverkoop
op het Gasthuisplein.
Huur ook een
staplek vanaf € 7,50.
Voor de Kids ook verkoop
op een kleedje vanaf: € 5.
Kijk op www.onair-events.nl
voor meer info
.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Wijsheid begint met
ontzag voor de Heer,
inzicht is vertrouwdheid
met de Heilige.
-- Spreuken 9:10
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Te huur: appartement
aan boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T. Max. 2-3 pers.
Tel. 06-10177131
.........................................................
Zandvoort telt ruim
1300 ZZP’ers.
Wie van hen zoekt parttime
kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in centrum
is per direct beschikbaar.
Bel voor info:
06-46046026

Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

2012

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand augustus voor Pashouders:

Met mooi zoetje en lekker pikant
Boeren Stolwijker
met gulle grote gaten
500 gram nu € 6,95

Vers gegrilde kippenbouten

4 stuks € 5 ,-

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie kristal
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Wonen en onderhoud:

PERSONAL TRAINER

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

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Horeca:

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

Walk of Fame
herenshirts

Kortingen tot 50%!!!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT

2012

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 F1

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 32 - 2012
Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert dinsdag 14 augustus 13.30
uur in vergaderruimte 1.

van de ingang van de hal en het aanpassen van de constructie
van het dak, verzonden 2 augustus 2012, 2012-VV-076.
- Haarlemmerstraat 11a, het plaatsen van een dakkapel en
het uitbreiden van een pui van de woonkamer, verzonden 1
augustus 2012, 2012-VV-070.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Bezwaarschriften

Op 14 augustus wordt de papiercontainer opgehaald in de
maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 16 augustus wordt de papiercontainer opgehaald in de dinsdag
huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 64, het kappen van 6 bomen, ingekomen
30 juli 2012, 2012-VV-089.
- Diverse locaties, het kappen van 31 bomen en het snoeien van
9 bomen, ingekomen 30 juli 2012, 2012-VV-090.
- Kennemerweg 78, het vervangen van een hekwerk en het
plaatsen van een toegangspoort, ingekomen 2 augustus 2012,
2012-VV-091.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Parnassialaan 16, plaatsen van een draaihek bij de oprit, verzonden 3 augustus 2012, 2012-VV-072.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Ampèrestraat 10, het wijzigen van een raamkozijn, vergroten

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 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.

Verkeersbesluiten: Verkeersmaatregelen Zomermarkt

Om de Zomermarkt op zondag 12 augustus 2012 een ruimte
te bieden is het gewenst om het centrum van Zandvoort te
sluiten voor verkeer.
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 Gasthuisplein nabij Swaluëstraat;
- op Rozenobelstraat nabij Swaluëstraat;
- op Pakveldstraat nabij Swaluëstraat;
- op Prinsenhofstraat nabij Swaluëstraat;
- op Achterweg nabij Swaluëstraat;
- op Haltestraat nabij Zeestraat;
- op Diaconiehuisstraat nabij Nieuwstraat;
- op Koningstraat nabij Oosterstraat;
- op Oosterstraat nabij Koningstraat;
- op Prinsesseweg nabij Koninginneweg;
- op Oranjestraat nabij Hogeweg;
- indien wenselijk op Grote Krocht nabij Cornelis Slegersstraat;
2. op 9 augustus 2012, de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord:
“zo 12-8 van 3:30 uur tot 18:00 uur”, te plaatsen op de locatie
van de parkeervakken binnen het gebied van de Zomermarkt;
3. vergunninghouders voor de desbetreffende wegen kunnen
parkeren in alle vergunningengebieden vanaf de zaterdag voor
de evenementdag 11 augustus 2012 tot de maandag na het
evenement om 10:00 uur;
4. een tijdelijke halte voor buslijn 80 en 81 in te richten op de
parkeervakken voor het politiebureau.

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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autosport

prijsvraag

Nationale races op Circuit Park Zandvoort

Win tribunekaarten voor
de DTM in Zandvoort!

Aankomend weekend strijken er weer vijf raceklassen uit

de Dutch Power Pack neer op het Circuit Park Zandvoort.

Naast deze belangrijke klassen uit de nationale autosport,
zijn er verder races met sensationele Superkarts te zien en

historische auto’s, die de opmaat vormen voor de Histori-

sche Grand Prix die een weekend later op de kalender staat.

Vorige maand tijdens de Masters was de regen invloedrijk in het Dutch
GT Championship | Foto: Chris Schotanus

In de HDI-Gerling Dutch GT
Championship probeert klas
sementsleider Phil Bastiaans
van het HTC Porsche Groep
Zuid Team zijn voorsprong
van acht punten te verdedi
gen op de regerend kampi
oen Ricardo van de Ende van
het Ekris BMW team. Na de
overwinningen tijdens de RTL
GP Masters, zullen ook Max
Braams en Duncan Huisman
zich willen laten gelden.
Hun Chevrolet Camaro heeft
zich in de voorhoede van
het startveld gemeld en dat
weten Bastiaans en Van de
Ende inmiddels ook. De ogen
zijn eveneens gericht op het
Nissan GT Academy Team,
dat begonnen is aan een zeer
sterke serie. Hetzelfde geldt
ook voor de Lotus Evora GT.

Niels Langeveld leidt het
kampioenschap in de Dutch
Renault Clio Cup. De Sas
senheimer uitkomend voor
het Zandvoortse Certainty
Racing Team heeft stevige
concurrentie in de personen
van Marcel Dekker, Sebastiaan
Bleekemolen en Melvin de
Groot. In de Olympia Cup
heeft Ruud Steenmetz de
leiding in handen, gevolgd
door Edgar van der Ende. De
Formido Swift Cup is de der
de serie uit het Dutch Power
Pack. Jeffrey Rademaker gaat
aan de leiding in de tussen
stand. Tommy van Erp staat
tweede en derde is David Ver
zijlbergen. De Swift Cup rijdt
twee races in het weekend.
De Dutch Formula Ford Cham

pionship is eveneens te zien.
De laatste races zijn zeer span
nend verlopen. Bart van Os
en de routinier Michel Florie
staan met een gelijk aantal
punten bovenaan in het kam
pioenschap. Als laatste is ook
het Burando Production Open
te zien. De raceklasse is vrij
divers en komt met drie wed
strijden in actie op Circuit Park
Zandvoort. In de verschillende
divisies zijn verschillende mer
ken te zien zoals de BMW 130i
Cup, Volvo 850, Alfa Romeo
156, BMW 123d, Mini Cooper
en Ginetta G40.
Naast al deze raceseries wordt
ook de International Superkart
Series gereden. Hierin zul
len ruim 25 Superkarts hun
opwachting maken op de
Zandvoortse racepiste. De
beleving is sensationeel, ge
tuige de snelheid waarmee
de relatief lichte karts over
het circuit razen. Met 100 pk
op de kleine achterwielen rij
den deze ‘bommetjes’ al snel
rondetijden die in de buurt
komen van de Formule 3. Het
internationale kartgeweld is
tijdens het DPP festival twee
keer te zien. Met de komst van
de Historic Monoposto Racing
serie, maakt het Circuit Park
Zandvoort een knipoog naar
het Historisch Grand Prix
weekend op 1 en 2 septem
ber. Op het programma staan
twee races die het strijdtoneel
zijn voor klassiekers als de
Formule Ford 1600, Formule
Vee en Formule Ford 2000.

jeu de boules
Echtpaar Reurts wint Piet de Liptoernooi
Het jaarlijkse toernooi om de Piet de Liptrofee is weer gespeeld. Van de 14 deelnemende teams op het terrein van
Jeu de Boules Vereniging Zandvoort aan de Thomsonstraat,
ging het echtpaar Ab en Liesbeth Reurts met de hoofdprijs
naar huis.
Dit keer geen stralend zon
netje, maar hevige buien die
niet veel goeds voorspelden.
Maar buienradar beloofde
dat het tussendoor zou op

klaren en dat deed het ook.
Echter moest het veld af en
toe de gelegenheid krijgen
om wat op te drogen, want er
stond behoorlijk wat water.

Na de 1e voorrondes werd
de finalestrijd gespeeld
door het echtpaar Reurts te
gen Cor Draijer met Walther
Bruns. Met alle andere spe
lers langs de kant gaven de
teams elkaar geen duim
breed toe, maar er kan er na
tuurlijk maar één de winnaar
zijn. De 3e plaats was voor
Frans Tervelde en Ruud Feije.

Op 24, 25 en 26 augustus worden op Circuit Park Zandvoort de DTM races verreden. De DTM is al jaren een van
de hoogtepunten op de Nederlandse autosportkalender.
De Zandvoortse Courant biedt u de mogelijkheid om
kaarten te winnen voor dit spectaculaire raceweekend.

Als hoofdprijs stelt Circuit Park Zandvoort 2 Silvertickets beschikbaar. Deze kaarten geven
onder andere toegang tot het paddock. Daarnaast worden nog eens 3 x 2 duinkaarten
verloot onder de goede inzenders. Het enige dat u hoeft te doen is het juiste antwoord
te geven op de volgende vraag:

Hoeveel rijders telt het DTM kampioenschap in 2012?
A 20
B 22
C 24
D 26
Uw antwoord dient uiterlijk maandag 13 augustus 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 e-mail het antwoord, uw naam, uw adres en telefoonnummer. Winnaars krijgen
via Circuit Park Zandvoort bericht. Er is via de Zandvoortse Courant en/of Circuit Park
Zandvoort geen correspondentie mogelijk over deze prijsvraag.

bridge
Nieuwe bridgeclub in Zandvoort van start
Sinds kort is er een nieuwe bridgeclub in Zandvoort die bij
de Nederlandse Bridge Bond (NBB) is aangesloten. De club
speelt iedere maandag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur in het Huis in het Kostverloren, Nawijnlaan 100.
Initiatiefnemer Simon Auke
ma is zeer enthousiast: “We
hebben drie lijnen, A, B en C,
en kunnen maximaal 75 spe
lers per speelmiddag hebben.
De contributie is € 55 per jaar
en daar is het lidmaatschap
van de NBB bij inbegrepen.
Ook bestaat er de mogelijk

heid om op beide middagen
te spelen en dan betaalt u
€ 95.” Parkeren bij het Huis
in het Kostverloren is geen
probleem en is gratis. Tevens
is de speellocatie goed met
openbaar vervoer te bereiken,
zowel lijn 80 als lijn 81 stopt
bijna voor de deur. Er wordt

adverteerders
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gespeeld met ‘bridgesmates’,
waardoor de uitslag een kwar
tier na afloop al bekend kan
zijn. “En dan nog even dit: ge
zelligheid hebben wij hoog in
het vaandel”, sluit Aukema af.
De eerste handen worden ge
speeld op 3 en 7 september.
Geïnteresseerden kunnen dan
een kijkje komen nemen of
zich meteen aanmelden. Meer
informatie via tel. 5730706 of
e-mail: aukema@zonnet.nl.
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The Seashell Hotel
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Transportbedrijf
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16 augustus 2012
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

5

Weer hond
vergiftigd door
drugs

Zondag 19 augustus 2012

Il Canto di Rame

Programma met muziek van o.a.:
Georg Friedrich Händel,
Johan Sebastian Bach,
Charles Gounod, Andre Previn, e.a.

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

7

Rekreade succesvol
afgesloten met
Santekraampie

Cultuur

Sport

15

Juttersmu-ZEE-um
bij mooi en slecht
weer druk bezocht

Schakers blijven
graag komen naar
strandtoernooi

Op en top Zandvoorts weekend

Open huis Thalassa

Een combinatie van schitterend weer, een paar evenementen en een vol strand,

Het open huis dat de familie Molenaar dinsdag organiseer-

combinatie strand en Zomermarkt, maar ook het zeer aanlokkelijke programma

nieuwe strandpaviljoen te laten zien, heeft zeer veel res-

heeft het afgelopen weekend tot en topweekend gemaakt. Velen kozen voor de
van het Dutch Power Pack op Circuit Park Zandvoort was er debet aan dat het in
Zandvoort weer eens gezellig druk was.

de om gasten, bekenden en belangstellenden hun splinterpons gekregen. Ettelijke honderden waren naar Thalassa

gekomen en werden door de familie volledig geïnformeerd.

De familie Molenaar is klaar voor de uitdaging

Zondag 26 augustus 2012

Jubileumconcert
Zandvoorts Mannenkoor
o.l.v. Wim de Vries - dirigent
m.m.v. Theo Wijnen - piano /
Jubileumensemble /
Joke Hilbers - presentatie

De terrassen en de kraampjes werden druk bezocht afgelopen zondag

(advertentie)

Locatie: RK St. Agathakerk,
Grote Krocht te Zandvoort
Aanvang: 14.30 uur (kerk open: 14.00 uur)
Toegang: € 10,00

www.zandvoortsmannenkoor.nl

De Mannetjes
Thalassa jaarrond

‘Daar komen we dus
nooit meer vanaf...
Gelukkig maar!’

“Jeloi,
je kan weer een
lekker vers vissie
eten bij
Thalassa!”
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

De weersberichten waren al
dagen zeer positief en dat
heeft velen naar Zandvoort
getrokken, waar toevallig
ook de Zomermarkt georganiseerd was en Circuit
Park Zandvoort ook actief
was met prachtige races.
Afgeladen treinen ‘braakten’ de passagiers uit die
veelal direct naar het
strand, dorp of circuit gingen. Slechts een handvol
liet zich per bus verder naar
Bloemendaal vervoeren.
Goede zaken werden er op
de Zomermarkt gedaan en
dat was de laatste jaren,
door mindere weersomstandigheden, wel eens
anders geweest. De straatartiesten kregen veel applaus vanaf de volle terrassen en de kinderen hadden
volop pret met de speelat-

tributen. Het podium van
ONAIR-Events trok eveneens veel toeschouwers
die zeer tevreden waren
over het muzikale aanbod
van het Zandvoortse organisatiebureau.
De Zandvoortse strandpachters en ambulante
handel deden ook goede
zaken. Extra medewerkers
werden opgeroepen om
al de gasten en klanten
tevreden te stellen. Het
was ook lang geleden dat
er in de middag en avond
zowel Zandvoort in als uit
een file stond. De meeste
Zandvoortse gasten namen dat voor lief en hebben genoten van hun dagje
Zandvoort. Laten we hopen
dat dit niet het laatste topweekend van 2012 is geweest!

Het voorlopig laatste jaarrondpaviljoen van Zandvoort
is klaar en gaat zaterdag open
voor publiek. “We gaan ook
nog een bijgebouw maken
en zijn in totaal zeker nog een
jaar bezig met alle details invullen”, zegt Huig sr. Zijn zoon,
Huig jr., is zo trots als een pauw
op zijn nieuwe keuken. Menig
sterrenrestaurant of chef-kok
zal zijn vingers aflikken van de
hypermoderne inrichting, met
onder andere inductie kookplaten. Veel collega’s kwamen dan
ook kijkje nemen.
Huig jr. is de zesde generatie
van de familie Molenaar die

grootgebracht is ‘in de vis’.
“Voor de goede orde: vleesliefhebbers kunnen bij ons
uiteraard ook terecht!”, vertelt zijn vader met een trotse
blik in zijn ogen. Ook moeder Anita, zus Kim en broer
Bram, die hand en spandiensten zal verrichten omdat hij
zich volledig op Strandactief
moet richten, waren trotse
en blije mensen die zo nu en
dan een traantje wegpinkten bij de vele gelukwensen
en cadeau’s. Ze hebben dan
ook een zware tijd achter de
rug. Nu vooruit kijken naar de
toekomst van Thalassa, vers
aan zee.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?

Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers of heeft

u vragen over arbeidsvoorwaarden, vrijwilligersverzekeringen
en/of plichten? Dan kunt u terecht op de website
van het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort,

www.vip-zandvoort.nl. Email: info@vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten

waterstanden
023 - 571 57 07
Kijk ook eens op
www.clubnautique.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
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Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren

Joop van den Bos

Nel en Hans Sandbergen
		 Arlette en Klaas Lindeboom
		 Brenda en Jan Bart van der Mije
		 Andor Sandbergen en Bettina van Veen

Hoog

Laag

Hoog

do
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16 03.40 1 1 . 5 6
17 04.10 1 2 . 3 0
18
00.25
19
00.55
20
01.34
21
02.09
22
02.44
23
03.30

15.59
16.31
04.38
05.16
05.56
06.32
0 7. 1 5
0 7. 5 7

23.55
12.50
13.15
13.34
14.26
1 5. 0 6
15.50

1 7. 0 6
1 7. 4 0
1 8 .1 9
18.57
19.37
20.26
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Toch nog onverwachts hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve zwager en oom

Lienke en Jaap Brugman
		 Wim Brugman en Roos Ramautar
		 Marja en Randolph Spierius

Laag

augustus

Hoog

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

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

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.

Bridgeclub Kostverloren
Burg. Nawijnlaan 100 te Zandvoort.
Aangesloten bij de Ned. Bridge Bond.

Zoekt nog enkele leden
voor de maandag en vrijdagmiddag.
Wij beginnen weer op maandag 3 september
en vrijdag 7 september.
Bereikbaar met bus 80 en 81 parkeerplaats aanwezig (vrij).
Voor inlichtingen fam. Aukema
Tel:023-5730706. E-mail: aukema@zonnet.nl
2

Zalmtartaar
met dille, kappertjes en crème fraîche
of
Lamsham
met groene kruidendressing
❖
Gebakken Heilbotfilet
met kreeftensaus
of
Runderrib-eye
met champignonroomsaus
❖
Sorbetijs
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

WELLNESS MENU VOOR

€ 30,=

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:
15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE
IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl
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Adinda band

Funky en soul bij Beach Club Tien, 15.00-18.00 uur

18+19 Zeilwedstrijden
19
19

Tweedaagse van Zandvoort (voorheen Nam-Rem Race)

Classic Concerts - Il Canto di Rame.

Protestante kerk, aanvang 15.00 uur

Kunstmarkt

Raadhuisplein, 10.00-16.00 uur

24-26 DTM weekend
24
24
25
25
25
26
26

Circuit Park Zandvoort

EK Zandsculpturen

Aanvang bouw zandsculpturen. Diverse locaties

Nachtsurfen

- Georganiseerd door First
Wave surfschool. Skyline, aanvang 19.00 (BBQ)

Surf ’n Beach Filmfestival

Beachclub The Spot, 15.00-23.45 uur

Museumpodium

- met zangeres Rhodês.
Zandvoorts Museum, aanvang 14.45 uur

Opnieuw hond vergiftigd in Zandvoort
Vorige week dinsdag is in Zandvoort opnieuw een hond
vergiftigd door drugs. De laatste tijd worden hondenbezit-

ters in Zandvoort regelmatig opgeschrikt door vergiftigingen van hun huisdieren. Dit is in de afgelopen paar weken
al het achtste geval van vergiftiging.
Dit keer was het de beurt aan
de jonge en energieke hond
Woelo van Hester en Inge
Beekman. De vermoedelijke
oorzaak is vergiftiging door
methadon, aangetroffen in
fecaliën van mensen waar
Woelo naar alle waarschijnlijkheid van zal hebben gegeten.
Woelo werd dinsdagmiddag
uitgelaten in het bunkerdorp
van het Kostverlorenpark. In
een van de leegstaande bun-

kers lagen wc-papiertjes en
een zeil, vermoedelijk achtergelaten door een zwerver
die daar had geslapen. Na
terugkomst diezelfde avond
was het zeil verdwenen en de
zwerver waarschijnlijk ook.
Maar Woelo werd na haar
wandeling, ongeveer twee
uur later, heel ziek. De familie Beekman ging direct met
haar naar de dierenarts, die ze
doorverwees naar de spoedkliniek in Amsterdam. Daar heeft

Woelo de nacht doorgebracht
aan een infuus. Gelukkig is ze
daarna opgeknapt en kon een
dag later weer veilig naar huis.
Maar het had heel anders kunnen lopen als dit niet direct
was ontdekt.
Beekman: “Wij hopen dat niemand dit hoeft mee te maken.
We roepen iedereen op heel
alert te zijn. De leegstaande
bunkers worden namelijk niet
alleen gebruikt door zwervers
die er slapen, maar ook door
kinderen die er spelen of honden die er lopen. Een groot
gevaar dus. Ons advies is, als
je iets vreemds ontdekt: maak
er direct melding van bij de
politie.”

Muziekfestival

Duurzame energie bij nieuwbouwprojecten

Mannenkoor 30 jaar

De Zandvoortse fractie van D66 heeft middels een brief ge-

Muziekpaviljoen

bij nieuwbouwprojecten. Nu de locatie Sofiaweg ontwik-

Vier buitenpodia in het centrum. 20.00-01.00 uur
Jubileumconcert in Agatha kerk, 14.30-17.00 uur
Papa Luigi e Amici, 13.00-16.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 16/08 - 22/08

Brave - 3D - Disney (NL)
Dagelijks om 13.30 uur

Madagascar - 3D (NL)
Dagelijks om 15.30 uur

STEP UP 4 Miami heat – 3D
Dagelijks om 19.00 uur

Magic Mike
Dagelijks om 21.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

"je mag toch niet schieten"

richt aan het college gevraagd om meer duurzame energie
keld gaat worden, vragen de sociaalliberalen aan het college om vooral met woonstichting De Key in conclaaf te gaan
om te komen tot het installeren van zonnecollectoren.
In het Coalitie Akkoord 20102014 staat in het programma
‘Wonen en Leefomgeving’
onder het onderdeel
‘Duurzaamheid/energie besparing’ een aantal ambities
vermeld. De eerste ambitie is
duurzaamheid, daar waar mogelijk zelf in praktijk brengen
en bij anderen bevorderen. Nu
doet volgens D66 zich de gelegenheid voor, deze ambitie
in te vullen. Zoals bekend zal
er binnenkort op de Sofiaweg
een omvangrijk nieuwbouw
project worden gerealiseerd
van zowel koop- als huurwoningen. De laatste categorie
zal worden gebouwd voor de
huurders van De Key.
D66 ruikt nu een kans om de
duurzame weg in te slaan:
“De nieuwbouw is volgens
ons een prima gelegenheid
om alle woningen, zowel
huur- als koopwoningen,
van zonnepanelen en andere
duurzame voorzieningen te
voorzien. Over het algemeen
maken particuliere woningbezitters gebruik van de
mogelijkheden om, al dan

niet met subsidie, zonnepanelen op hun dak te plaatsen
zodat zij minder geld kwijt
zijn aan elektriciteit en zogenaamde groene stroom
gebruiken. Helaas is het
plaatsen van zonnepanelen
op daken van huurwoningen
nog onvoldoende ingeburgerd in Nederland. Ook bij
Woningstichting De Key heeft
het plaatsen van zonnepanelen op haar woningen een
lage prioriteit.” D66 vraagt
het college welke geëigende
maatregelen getroffen kunnen worden.
Volgens wethouder Gert
Toonen zal het college in de
binnenkort te openen onderhandelingen over een nieuwe
prestatieovereenkomst met
De Key zeker hierop aandringen. “Het maken van prestatieafspraken is een privaatrechtelijke aangelegenheid en
dus een bevoegdheid voor het
college van B&W. In het specifieke geval van de Sofiaweg
zal in de besprekingen met
De Key aandacht gevraagd
worden voor en aangedron-

gen worden op maatregelen
ter bevordering van duurzaamheid. Het college ziet
geen mogelijkheden extra
subsidie te geven. Enerzijds
omdat daarvoor geen gelden
vrijgemaakt kunnen worden,
anderzijds omdat duurzame
maatregelen per definitie
al op termijn rendabel zijn”,
aldus de wethouder in zijn
antwoord.
(advertentie)

“Jeloi,
weet je dat ze bij
Thalassa wel
365 dagen per jaar
open benne?”
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

column

Volgens mij…
… heeft iedereen naar de
Olympische Spelen op TV gekeken. Ik in mindere mate. Ik
ben geen sportmens en ook
geen TV kijker. Maar ik wilde
wel weten hoe de stand was
en keek elke avond naar de
nabeschouwing. Wat een medailleregen en wat een prestaties. Het kon niet op. Vooral
de dames hadden succes. Wat
me vooral bij hen opviel waren de gelakte nagels. De een
was nog ingewikkelder dan de
ander. Daar waren de oranje
nagels van ‘onze’ Kromo maar
kinderspel bij. Sommigen
hadden er zelfs miniatuur
vlaggetjes op geschilderd.
Nogmaals: ik ben nooit een
gymnast geweest. Op school
verzon ik altijd een smoes
om maar niet over de bok
te hoeven springen. “Ik heb
opeens zo’n last van mijn enkel.” Jammer genoeg trapte
meester Van Pagée er niet in.
Mijn rapportcijfers voor gym
waren altijd de laagste. Mijn
trauma heb ik gelukkig niet
aan mijn nageslacht doorgegeven. Mijn dochters zaten op
kunstzwemmen en turnen
en mijn zoon op handballen.
En niet lachen, ik ben zelfs
jaren voorzitter geweest van
de oudste sportvereniging
van Zandvoort, OSS. Tijdens
een onderlinge turnwedstrijd
vroeg de voorzitter van een
club aan mij welk turntoestel
vroeger mijn favoriet was. Ik
moest hartelijk lachen: “Mijn
liefste toestel was de bok! Daar
kon ik tenminste langs lopen.
En weet u, ik kan zelfs geen
koprol maken! Gelukkig heb ik
andere talenten.” Hij keek me
schaapachtig aan en schudde
meewarig zijn hoofd.
Het duurt weer vier jaar voor
de volgende Spelen op de buis
komen. Hoe zal de trend dan
zijn. Wel of geen gelakte nagels? Een ding weet ik wel, de
opening en sluitingsceremonie zal beslist beter zijn dan
die we nu voorgeschoteld hebben gekregen.
De uitknop van de TV
had ik snel gevonden.
Het was mooi geweest,
20 plakken. Geweldig!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

4 augustus - 10 augustus 2012
Geboren:

Dinsdag 21 augustus zijn
wij weer geopend!
Met alle kleur, fleur en geur!!!

Nout Benjamin, zoon van: Barentsen, Reineke Doesjka.
Kiam Lee, zoon van: Kuné, Kent en: Smit, Jung Hwa Lee.
Bryce, zoon van: Appel, Martijn en:
Laarman, Deborah Stephanie.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Ondertrouwd:

Schrader, Mario en: Garbiak, Filomena Filipina.
Dalman, Jan Gijsbert en: Miotti Silva, Fabiani.

Specialist voor al uw bloemwerken.

Gehuwd:

Autobedrijf Zandvoort

van Poeke, Ingrid en: Scheer, Angelica Margaretha.
Harder, Florian en: Pfeifer, Solveig.

Hét APK keurstation

APK KEURING

Overleden:

ter waarde van € 29,-

Mentink, Rudolph, oud 78 jaar.
van den Noord geb. Pijffers, Fennetje, oud 93 jaar.
Hollestelle, Dina Jacoba, oud 85 jaar.

kerkdiensten -

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

a.s. zondag

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A.H. Funcke uit Bunnik
www.kerkzandvoort.nl

www.autobedrijfzandvoort.nl

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur diaken J. Belt
www.aap-parochies.nl

Aanbieding:
Onze heerlijke moorkop
van € 1,95 voor € 1,65
uit eigen bakkerij

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

Uw banketbakker van Zandvoort

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

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Actie vanaf

Menu

3 gangen menu EVI € 33,50
(dit menu kunt u ook uitbreiden naar 4 of 5 gangen)

2 amuses, mandje brood, boter en olijfolie

donderdag 16 augustus
t/m zondag 19 augustus


Pompoenkorn 400 gram € 1,25



4 roomboter croissants € 2,95

Voorgerecht:
gebraden kwartel, panna cotta van doperwten,
eendenlever en gepocheerd kwarteleitje

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Drukste en warmste
strandweekend van 2012
De tot nu toe nogal povere zomer van 2012 lijkt nu pas
zijn draai te hebben gevonden. Beter laat dan nooit zegt

men dan. Deze week (tot donderdag) leverde al prima
weer op in Zandvoort en omgeving en vooral de temperaturen waren ronduit zomers.
Voornamelijk lagedrukgebieden boven de oceaan
worden weersbepalend de
komende dagen. Door hun
positie is de invloed van
die waterdragers richting
Nederland niet bepaald
groot te noemen. Deze depressies -inclusief frontale
aanhang- bereikten de afgelopen pakweg acht weken
steeds wel onze omgeving.

Later op zondag neemt, zoals heel vaak als de lucht te
warm wordt, de kans op een
(onweers)bui toe. Vooral de
nachten worden onaangenaam zwoel met ‘minima’
Komende periode blijven richting maandagochtend
deze cyclonen op de juiste vroeg van amper beneden
afstand om ons veelal in het de 20 graden.
mooie en warme weer te
laten bivakkeren. Tezamen Vaak komen conform de
met een hogedrukgebied kalenderklimatologie rond
boven Oost-Europa kan een 19 augustus de hoogste
warme zuidelijke stroming zomertemperaturen van
vooral richting en in het het jaar voor en ook nu lijkt
weekend veel zomerwarm- dat te lukken. Een serieuze
te aanvoeren.
warmte- of hittegolf lijkt
er niet in te zitten want
De woensdag gaf later op rond medio komende week
de dag en vooral richting koelt het alweer af, al blijft
donderdag enkele flinke het overigens best goed zobuien. Donderdag is het merweer.
eventjes wat koeler bij een
aanlandige wind en blijft Ook de rest van de augushet meest droog, maar van- tusmaand zou wel eens
af vrijdagochtend en vooral prima kunnen verlopen
in het weekend kan de zeer qua weer. De kans op een
warme lucht uit Spanje en te kille maand uiteindelijk
Frankrijk ons gaan berei- neemt in ieder geval sterk
ken. De temperaturen in af nu. Meer informatie via
Zandvoort kunnen zaterdag 0900-1234554.
en zondag oplopen tot in
het traject 28-31 graden en weerman Marc Putto

Hoofdgerecht:
diamanthaas met rode wijn jus, aardappel
spektaartje en spitskoolsalade
Dessert:
witte chocolade met basilicummousse,
gemarineerde kersen en sorbetijs van verveine
4 gangen € 39,50

Restaurantweek van 28 aug – 4 sept.
Reserveren kan nu al op www.restaurantweek.nl

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

Vr.

Za.

Zo.

Max

22

26

28-29

30-31

‘Specialist in erfpachtvraagstukken
en onroerend goed’
Persoonlijk, professioneel en oplossingsgericht

Temperatuur
Min

15

15

17

19

Bel of mail vrijblijvend:
 030-2300230|j.vanderiet@amice-advocaten.nl
www.amice-advocaten.nl

Zon

85%

85%

90%

90%

Neerslag

10%

20%

20%

45%

Wind

zw. 4

z. 3

zzw. 4

zzo. 4

4
EVI898-124aug2012.indd 1

Do.

Weer

5 gangen € 45,-

Geopend van dinsdag t/m zondag.
Reserveren 023 573 66 80

landelijk is wellicht 32 tot 34
graden mogelijk op zondag.
De kans op zeewind is er wel
op zondag, dus mogelijk
wordt het dan iets minder
heet op het strand.

15-08-12 09:58

Grandioze afsluiting van de Rekreade
Voor de 45e keer sloot het vrijwilligersteam Rekreade af
met een ‘te gek’ Santekraampie. De zon vierde het feest

mee, er was een jarige job die luid werd toegezongen op het

Raadhuisplein en het bruidspaar met zijn gevolg dat over de

rode loper liep zal deze middag niet snel vergeten. Speciaal
voor hen klonk uit de luidsprekers een toepasselijk lied.

De keuze voor het Raadhuisplein pakte goed uit

door Nel Kerkman

Naast de twee gebruikelijke
locaties was er dit jaar een
derde locatie bijgekomen
in Center Parcs. Op deze
nieuwe locatie genoten 20
kinderen van het activiteitenaanbod. Ook de twee
andere locaties, bij Pluspunt
en in het centrum, werden
goed bezocht.

teiten aanbieden. De nieuwe
activiteit zeepjes rijgen was
geliefd en bij het grimeren
stond een lange rij. De beschilderde tegels en de gemaakte kaarsen, sieraden en
buttons konden direct in de
zelf versierde papieren tasjes worden meegenomen.
De pannenkoek en vrolijk
versierde cup cake hadden
een korte houdbaarheid

want menig kind liep ervan
te smullen. En onder luid gejuich ging er af en toe een
ballon de lucht in.

Tot volgend jaar

Dit keer was het Raad
huisplein gekozen als feestterrein, op zich een veilige en
gezellige locatie. Niet alleen
de 250 kinderen genoten van
het slotfeest, ook de begeleidende ouders en grootouders deden actief mee aan
alle activiteiten. Misschien
een ‘déjà vu’ naar toen, want
de Rekreade is in al die jaren
door vele generaties bezocht
en blijkt over een ijzersterk
draaiboek te beschikken.
Met een allerlaatste volksdansje en een gezellige poppenkastvoorstelling werd
Rekreade 2012 afgesloten.
Er wordt nu al weer reikhalzend uitgekeken naar het
winter Santekraampie. En
kan je niet wachten dan is er
altijd op de eerste en derde
woensdagmiddag van de
maand een poppenkastvoorstelling in het Zandvoorts
Museum. Geef je daarvoor
wel even van tevoren op.

Santekraampie

De traditionele vossenjacht, eenmalig in de eerste
week, de poppenkastvoorstellingen en volksdansen
twee keer per week zijn
niet meer weg te denken
uit het programma. Maar
Santekraampie is altijd hét
afsluitingsfeest waar de enthousiaste vrijwilligers met
veel plezier achter de kramen de kinderen 14 activi-
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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)

Zandvoortse geur

Het is een prijsvraag van
Dove: een Purely Pampering
shower cream maken in een
unieke geurencombinatie.
Ook plaatsgenote Wendy
Versteeg heeft een eigen
crème gemaakt. Uit duizenden inzendingen zijn 10 kanshebbers overgebleven en 5
daarvan, waaronder Wendy,
hebben hun eigen geur mogen uitwerken en maken
binnenkort een fotoshoot
voor het weekblad Margriet.
Via een Facebook app kan
het Nederlands publiek zijn
stem uitbrengen op één van
de vijf genomineerde geuren.
De winnende variant zal in
2013 in de Nederlandse drogisterijen verkrijgbaar zijn.
Bovendien krijgt de winnares de hoofdrol in de campagne van haar eigen Dove
douchecrème! Downloaden
dus en laat die eer naar
Zandvoort komen! Meer informatie vindt u op: www.
unilever.nl/merken/gezondheid/nieuws/GenietvanDove
PurelyPampering.aspx
(advertentie)

De zelfgemaakte cup cakes werden meestal meteen opgegeten

ZANDVOORT SCHOON!? en HUISVUIL…

Gemeente Zandvoort

Huishoudelijk afval wordt wekelijks opgehaald; de ene week
Groente-, Fruit- en Tuinafval in de groene bak, de andere week
het restafval in de grijze bak. Hierbij een paar handige tips:
• Als het warm weer is mogen bederfelijke etensresten, verpakt
in een krantje of zakje, ook in de grijze bak worden gegooid als
die het eerst aan de beurt is om geleegd te worden.
• Voorkom dat de grijze bakken zo vol zijn dat het deksel open staat
en dieren lokt die er een bende van maken. Stort afval los in de
bak en verpak het niet. Gegarandeerd heeft u veel meer ruimte!
• Er ontstaat nog meer ruimte als u glas, papier, karton, textiel,
oude schoenen en kunststof verpakkingsmateriaal apart weggooit in de bakken die verspreid over de gemeente zijn neergezet.
Samen houden we Zandvoort Schoon!?

“Jeloi,
bij Thalassa
heb je nou
de ruimte voor een
echt feessie!”
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

Palingroken is
een kunst

Dat bewezen Jan Gies
bergen en Rolf van der
Moolen vorige week zaterdag voor de deur bij café
Bluys aan de Buureweg.
De nieuwe eigenaar Jan
Lieberton en zijn partner
Mieke Gooy vierden afgelopen weekend het feit
dat zij een van de oudste
cafés van Zandvoort een
jaar geleden hebben overgenomen en hadden onder andere deze actie voor
hun vaste gasten in petto.
De beide ‘rokers’ waren ’s
morgens al vroeg begonnen omdat het roken van
paling een tijdrovende
klus is. “We roken per keer
vijfentwintig pond en
daar moeten we ongeveer
tweeënhalf uur voor uittrekken, dus geduld is een
groot goed in de palingrokerij”, weet Giesbergen, die
een echte expert is, “we gebruiken alleen topkwaliteit
eikenhouten spaanders
en dat proef je.” Van der
Moolen verleende vooral
hand- en spandiensten en
was daar heel druk mee.
Lieberton vond het een
genot om zijn gasten zo
te zien smullen. Wellicht
is hier een leuke traditie
geboren. De toekomst zal
het uitwijzen.

Voordeel met
bibliotheekpas

Wie uitsluitend aan strand
en zee denkt, zal na afloop van een bezoek aan
het Zandvoorts Museum
met andere ogen naar
Zandvoort kijken. Zo

reed bijvoorbeeld de eerste elektrische tram van
Nederland naar Zandvoort
en klom Zandvoort op van
vissersdorp naar badplaats
met allure. Kinderen kunnen aan de hand van een
speurtocht de geschiedenis van Zandvoort
ontdekken, zowel in het
Zandvoorts Museum als
in het oude gedeelte van
het dorp. Ben je lid van de
bibliotheek dan heb je gratis entree en ontvang je na
afloop van de speurtocht
een cadeautje.

(H)eerlijk bankje

Met mooie zomerdagen
wordt het Zwanenmeertje
in het zuiderduin optimaal
gebruikt door zonaanbidders en spelende en zwemmende kinderen. Ook
hondenbezitters maken
gebruik van het stukje duin
dat aangewezen is als losloopgebied voor honden.
Om iedereen tegemoet
te komen is er een mooi
houten bankje geplaatst
én eveneens een houten
vuilnisbak om de troep op
te ruimen. Beide attributen
zijn een aanwinst!

Kofferbakverkoop

In samenwerking met
Sheila’s Broodjes en Internet,
organiseert ONAIR- Events
zaterdag 15 september
een kofferb akverkoop/
rommelmarkt op het Gast
huisplein. Iedereen die zijn
kleding, speelgoed, knuffels, schoenen, meubels,
kleine elektrische apparaten of andere gebruikte
goederen een tweede thuis
wil geven, kan dan prima op
het Gasthuisplein terecht.
Vooraf aanmelden kan
tegen een bijdrage vanaf
€ 7,50 via www.onairevents.nl of bij Sheila’s
Broodjes en Internet op
het Gasthuisplein. Voor
bezoekers is de entree tot
het Gasthuisplein uiteraard gratis.
5

25 AUG:

Muziekfestival

DT M weekend!
Live Music op 4 Podia

Centrum Zandvoort

19:00 uur

Toegang Gratis

Haltestraat midden: Bob Color Band & DJ
Einde Haltestraat: Ruud Jansen Band & DJ
Dorpsplein (2 acts): De Biet & Jamento & DJ
Kerkplein: marXbrothers & DJ MissBehave

Het 3e Muziekfestival Zandvoort seizoen 2012 is voor liefhebbers
van lekkere swingende en dansbare muziek. Zaterdag 25 augustus
op de 4 buitenpodia in het centrum van Zandvoort aan Zee.
Haltestraat Midden:

Bob Color Band
ft. Dona Pessie

The Human Jukebox dit keer
met band en exotische
zangeres Donna Pessy met
een mix van soul, funk & disco
en veel meer! Veelzijdig en
toch met een eigen geluid.
Kinderdisco aan het begin van
de avond.

Einde Haltestraat:

Ruud Jansen Band

Toetsenvirtuoos en stemkunstenaar Ruud Jansen neemt
zijn XL band mee.

Feilloos weet Ruud de wensen
van zijn trouwe publiek in te
schatten voor een feest op dit
podium!

Dorpsplein:

De Biet

Deze 4 enthousiaste musici
spelen enkel repertoire uit de
jaren zestig en doen dit op
authentieke instrumenten uit
die jaren en geven het (oudere)
publiek het gevoel om even
terug te gaan in de tijd.

Dorpsplein (2e optreden):

Jamento!

De coverband Jamento is de
meest bijzondere partyband die
er is. Uniek in stijl en werkwijze,
altijd met één doel: Dansen!
Het repertoire van de band is
een veelvoud van muziekstijlen
die met een overtuiging wordt
neergezet.

menigeen versteld zal
doen staan van hun muzikale
mogelijkheden.

In samenwerking met:

DJ MissBehave
Alle Podia:

Kerkplein:

marXbrothers

Speciaal en vooral spectaculair
in hun optredens. Jazz, Funk en
Soul voert de boventoon
bij deze
enthousiaste
coverband
die

Stil staan
is geen optie!

DJ’s op de 4 podia vullen
pauzes en muzikale wensen!

N.B: Back to the 60’s Muziekfestival op Zat. 1 sept!
ZIE VOOR ACTUELE INFO: WWW.MUZIEKFESTIVALZANDVOORT.NL

Zie voor actuele info: www.muziekfestivalzandvoort.nl

www.vvvzandvoort.nl

n
a
D sen

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

Zaterdag

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

Weekoverzicht : 17 Augustus t/m 23 Augustus
17 vrijdag
: aardappelen / worteltjes / zalm
18 zaterdag
: aardappelen / asperges / ham
19 zondag
: aardappelen / andijvie / gebraden kip
21 dinsdag
: aardappelen / zomerzuurkool / worst
22 woensdag : aardappelen / spruitjes / gehaktbal
23 donderdag : aardappelen / broccoli / sudderlapjes

€ 8,50

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten
6

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa
Groot openingsbal op 1 september,
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag
13 september
Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

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.

Muurschildering voor
The Flying Gallery
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Gaaf communicatie

Bewoners van Beschermd wonen (BW) Jeugd in Zandvoort

hebben samen met een aantal begeleiders en in overleg

met de gemeente Zandvoort, een zomerproject georganiseerd. Dit in het kader van het behouden van de dagelijkse

Evenementen bij Center Parcs Zandvoort
In de Zandvoortse Courant van 9 augustus staat een aankondiging dat Center Parcs evenementen wil organiseren
voor de daar verblijvende gasten. Zandvoortse inwoners
zijn ook welkom. Om een evenement daar te organiseren
is géén vergunning nodig. Dus krijg ik sterk de indruk dat
Center Parcs de evenementen uit het dorp naar zich toe
wil trekken. Maar wat mij al jaren pijn doet is dat de verenigingen, die in de wintermaanden voor een uitvoering een
aanplakbiljet in het park willen hangen, daar geen toestemming voor krijgen. Dit vind ik erg één richting op. Wel naar
je toe trekken, maar er mag niemand vanuit het park naar
een culturele uitvoering in het centrum van Zandvoort.
De gasten worden dus onwetend gelaten over hetgeen op
cultureel gebied in Zandvoort gebeurd.
Freek Veldwisch
Voorzitter folklorevereniging De Wurf

Gemeentelijke dwaling?
Reeds enkele jaren richt ik me tot de Gemeente Zandvoort,
per brieven, om mijn beklag te doen over de enorme geluidsoverlast met betrekking tot met name het motorverkeer
op de Boulevard Barnaart.
Als antwoord kreeg ik een brief van de Gemeente Zandvoort
waarin stond dat de klachten zullen worden besproken in het
reguliere overleg met de Politie Kennemerland en zou worden verzocht op de Boulevard Barnaart snelheidscontroles
uit te voeren. Tevens werd in dezelfde brief voorgesteld een
elektronisch bord te plaatsen die de snelheden weergeeft.
Na ruim een half jaar niets te hebben vernomen en waargenomen heb ik een kopie gemaakt van de laatste brief van de
Gemeente en deze teruggestuurd naar de betrokken ambtenaar met een paar woorden erop: "Waar en wanneer??"
Hierop kreeg ik wederom antwoord van een Civieltechnisch
medewerker van de Gemeente Zandvoort, en dan hebben
we het over 17 juli jl., met de mededeling: "De snelheidsinformatiedisplay hangt op dit moment op de Burgemeester
van Alphenstraat. Er wordt nog gewerkt aan een planning
om de display te laten rouleren op verschillende plaatsen in
Zandvoort. De Boulevard Barnaart wordt dan ook op deze
planning gezet. (En nu komt het....)"Het valt niet te zeggen
wanneer de display bij u komt hangen, dit hangt af van de
uiteindelijke planning."
Neem me even niet kwalijk, maar hier zakt mijn broek van af!
Laatst heb ik een bekeuring ontvangen voor een snelheidsovertreding van, jawel, 6 kilometer te hard. Kassa: 44 Euro.
En de motoren, en ook andere weggebruikers, op de
Boulevard Barnaart scheuren 120 kilometer per uur om
zich even te laten gelden en hoeven niets te betalen!!
We leven in een rare wereld.
Tom de Wit

structuur.

door Erna Meijer

Per 1 augustus 2012 is Zandvoort weer een nieuw bedrijf

rijker: Gaaf communicatie! Pauline Zwemmer (24), gebo-

ren en getogen Zandvoortse (kleindochter van Willem van
Jan van Willem van Jan van Janpie), is hier onder andere
Een van de cliënten voor de beschilderde muur

BW Jeugd is een woonvorm
van de Regionale Instelling
voor Beschermd Wonen
(RIBW) K/AM. De bewoners hadden voorgesteld
de buitenmuur van The
Flying Gallery, het voormalige zwembad van Bouwes
Palace, te beschilderen. De
gemeente Zandvoort reageerde enthousiast op dit
voorstel. Ook de eigenaren
van The Flying Gallery waren
verrast en zij zijn erg blij met
het resultaat tot nu toe. Er
(advertentie)

“Jeloi,
ze moge dan wel
een deftig nieuw
zandkasteel hebbe,
maar dat verse vissie
is nog steeds
de beste en niet duur”
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

is gekozen voor een ontwerp
van golven, een idee van een
van de woonbegeleiders
van BW Jeugd. Het spreekt
iedereen, van jong tot oud,
aan en het past helemaal
bij Zandvoort.

bekend van haar journalistieke werkzaamheden voor de

jongerenrubriek van de Zandvoortse Courant, wat zij een
aantal jaren met veel plezier heeft gedaan.

Helaas was er voor dit
project geen subsidie van
de gemeente Zandvoort
beschikbaar maar dankzij royale donaties van
Ripperda Onderhoudsbedrijf,
Meijerink Schildersbedrijf,
Kees Krug (biologische verf)
en Rambo, dat zorgt voor
een anti-graffiti eindcoating,
kunnen de jongeren van de
BW Jeugd de muur van The
Flying Gallery toch opknappen. De overige schildersmaterialen, zoals bijvoorbeeld
kwasten en rollers, worden
betaald door BW Jeugd.

“Al op de basis- en middelbare school vond ik de
Nederlandse taal erg interessant. Ik wist al snel dat ik
Nederlands wilde studeren.
Uiteindelijk volgde ik op de
Universiteit van Amsterdam
de bachelor ‘Taal en communicatie’ en de master ‘Tekst
en communicatie”, vertelt
Pauline gedreven. Na een fantastische reis door Australië
en Nieuw Zeeland bleef het
kriebelen. Een eigen bedrijfje,
dat leek haar zo ontzettend
gaaf. Een aantal jaren later is
het resultaat daar: een uniek
en gaaf communicatiebureau, dat onderscheidend
is in haar sector, zowel wat
betreft de prijs-kwaliteitsverhouding als in aanpak en stijl.

Door de muurschildering
wordt dit gedeelte van de
Middenboulevard weer positief en kleurrijk zichtbaar.
Iedereen is geweldig enthousiast: de jongeren, de
begeleiders, mensen van
de galerie maar zeker ook
de buurtbewoners en de
strandbezoekers die vanaf
het station The Flying Gallery
passeren. Teksten als “wat
knapt het op”, “wat leuk, hier
heb ik vroeger nog gezwommen” en “ik word al lopend
meegenomen door de golven”, worden veelal door de
kunstenaars gehoord.

Wat kunt u van haar verwachten? De naam Gaaf
geeft het al aan: vlot en effectief. Of u nu op zoek bent
naar de juiste tekst, de beste
zin of het meest geschikte
woord: ‘Gaaf’ schrijft, redigeert en corrigeert uw teksten, zowel op papier als op
het web. Denk hierbij aan
webteksten, journalistieke
artikelen, interviews, leaflets,
flyers, brochures, nieuwsbrieven en direct mail. Maar
ook voor wetenschappelijke
teksten, scripties en reclameboodschappen draait
Pauline haar hand niet om.

“Een goede tekst begint met
een duidelijke briefing, vandaar dat ik eerst het gesprek
met de klant aanga en een
plan van aanpak op papier
zet. Een tekst moet duidelijk
zijn, pakkend en aantrekkelijk
om te lezen. Vaak vergeten
mensen om het doel en de
doelgroep van hun tekst te
bepalen. Zonde, want als je
‘zomaar even’ een nieuwsbrief schrijft en uitbrengt, is
de kans groot dat deze niet
wordt gelezen. Als je eerst
helder op papier zet wat je
wilt bereiken, kun je daarna
bepalen aan welke eisen je
tekst moet voldoen”, stelt
zij nadrukkelijk vast. Naast
het schrijven en redigeren
van teksten geeft Pauline
ook communicatieadvies en
op korte termijn wil zij ook
vormgeving aan haar pakket
toevoegen.
De veelzijdigheid van Pauline
Zwemmer is ook af te meten
aan het feit dat zij al sinds
2007 met veel voldoening als
verzorgende op oproepbasis
in het Huis in de Duinen
werkt. Dat blijft zij voorlopig
nog doen, tenzij dit artikel er
mede voor zorgt dat er massaal opdrachten bij Gaaf
communicatie binnenkomen. Telefoon: 06-83700716.
Meer informatie vindt u op
www.gaafcommunicatie.nl.
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

ZANDKORRELS
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
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)
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588

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
.........................................................
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.
.........................................................
Garage te huur
Tj. Hiddesstraat.
€ 105,- p.m.
Tel. 5714825

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
.........................................................
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

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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Workshop:
Gezonde voeding,
kruiden en informatie over Aloë Vera door
Annette ter Heijden.
Vr. 24 aug.,
aanvang 20.00 uur.
Tea Licious, Jupiter
Plaza, Haltestraat.
Entree € 5,-,
res. via tel. 5716511.
Zie ook
www.gezondheidaanzee.nl
.........................................................
*Touch of life*
Blessures, RSI, (rug)pijn?
Medical Massage is het
100% natuurlijke alternatief! Effectief klachtverlichtend. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 11 wo t/m za
.........................................................
Mijn plan met jullie staat
vast – spreekt de Heer. Ik
heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst
geven. -- Jeremia 29:11
Te huur vanaf 1 oktober:
diverse appartementen
voor 2 of 4 pers. Vanaf € 750
incl. G/L/W. Tel. 06-16141347
.........................................................
Hotel Anna zoekt
goede schoonmaakhulp
voor twee ochtenden
per week. Tel. 5714674
of 06-22696552
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: een set
‘Longa Walking’,
een set Nordic Telescope.
Nieuw! € 85.
Tel. 5719246
.........................................................
Te huur voor 2 personen:
knus zomerhuis.
K/D/T, huiskamer,
slaapkamer,
eigen ingang,
vrij parkeren.
Info: 06-12136803

Kroon Vis vraagt allround
verkoop medewerkers.
Alle leeftijden.
Inl. 06-53175104
.........................................................
Styling by SSS
Een frisse wind door
uw interieur voor
een klein prijsje.
Ook voor verkoopstyling.
Bel voor info: 06-27241499.
Zomer-special-deluxe…
€ 17,50 p.u.
.........................................................
Te huur gevraagd:
Sociale huurwoning
voor alleenstaande oma
met goed opgevoede hond.
mirjamdeleon@allcreatures.nl
.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Trouw slotenservice
Sleutel kwijt?
Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587
.........................................................
De spanning stijgt…
The Hedi’s International
De smaakmakers
van Brussel
.........................................................
Te huur:
appartement aan
boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T.
Max. 2-3 pers.
Tel. 06-10177131
.........................................................
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in nagel
producten en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl

Het loopt storm in het Juttersmu-ZEE-um
De zee en het strand vormen samen een twee-eenheid vol

verrassingen. De zee is elke dag anders; dan weer woest,
dan weer zo glad als een biljartlaken. Ook op het strand
is elke dag wat te beleven. Dat geldt eveneens voor het

Juttersmu-ZEE-um, aan de voet van het strand in De Ro-

tonde bij het Badhuisplein. In dit gratis toegankelijke museum hangt de sfeer van zee en strand. En het leuke is dat
je overal aan mag komen.

Aandacht voor de vitrines

Het Juttersmu-ZEE-um is in
2000 door kunstenaar Victor
Bol opgezet; in 2005 is er een
tweede etage bijgekomen.
Alle ruimtes staan vol spullen die met zee en strand
te maken hebben. Ze zijn
aangespoeld of gevonden
door ‘jutters’ op het strand
tussen Langevelderslag en
Bloemendaal. Zo zie je er
aangespoelde delen van
schepen, boeien en door bemanningsleden overboord
gegooide spullen, maar ook
bijzondere voorwerpen als
vliegtuig- en raketonderdelen en mammoetbotten die
door de zee nog steeds worden prijsgegeven.
Deze zomer is het bezoekersaantal gigantisch. Of het nu
warm is (deze zomer niet al
te vaak!) of regenachtig, alle
dagen in de vakantie loopt
het storm. Het publiek varieert van jong tot oud. Zo
komen er uit het hele land,
veel senioren met de trein
én met hun kleinkinderen.
Een ideaal dag uitje: gratis
of met een voordeelkaart
in de trein, gratis naar het
Juttersmu-ZEE-um en daarna een pannenkoek of een
patatje! Goedkoop en leuk!
Schelpen doen het goed

in dit museum. Gids Hans
Sandbergen: “Logisch, want
je struikelt er zowat over als
je langs de vloedlijn loopt.
We hebben alle schelpen
die hier voorkomen op een
bord geplakt. Kinderen vinden het prachtig om te kijken
of zij een van die vele schelpensoorten op het strand
hebben gezien.” Veel bekijks trekken ook de aquaria.
Sandbergen: “We krijgen dagelijks in zee gevangen visjes
aangeboden. Die kunnen in
onze aquaria groeien en als
ze groot genoeg zijn worden
ze weer in zee teruggezet.
Kijkend in de grote waterbak
zie je scholletjes, andere platvissen en enkele krabbetjes,
waaronder een manke, die
tijdens een gevecht een poot
heeft verloren. “Geen medelijden mee hebben,” zo laat
Hans weten, “die poot groeit
vanzelf weer aan.”
Het museum, ondergebracht
in een stichting, draait op 14
vrijwilligers, die om de beurt
aanwezig zijn om de bezoekers wegwijs te maken in de
wereld van water en zand.
Zij vertellen wetenswaardigheden en leuke anekdotes over het strand en de zee.
Zo hangt er een bord met
dagelijkse gebruiksvoorwer-

pen als patatbakjes, sigarettenpeuken en plastic flessen. Daarbij wordt vermeld
hoeveel tijd het kost voordat
zo een voorwerp vergaat.
Bezoekers schrikken daarvan en laten meestal weten
nooit meer zoiets op het
strand te dumpen. Veel bekeken zijn ook de (oude) films
die in een aparte filmzaal
kunnen worden getoond.
Het museum is evenals de
zee steeds in beweging; elke
dag worden er voorwerpen
aangeboden. Bovendien worden er steeds nieuwe activiteiten bedacht. Zo wordt er
de laatste hand gelegd aan
een piratenhoek. Kinderen
kunnen er in kruipen en op
zoek gaan naar een schat.
Intrigerend is ook de wand
met flessenpost. Vroeger
werden die vaak gebruikt
door zeelui in nood, tegenwoordig wordt flessenpost
verstuurd als hobby. De suppoosten vertellen er leuke
verhalen over. Spannend
blijft het wel! Dat is ook de
geheimzinnige GEO-kist. Dit
soort schatkisten staan verspreid over de hele wereld op
geheime plaatsen en worden gezocht door mensen
die zijn aangesloten bij een
vereniging van Geocaching.
Via GPS kunnen de speurneuzen de precieze coördinaten bepalen en kan de
schatkist worden gevonden,
waarin de vinder een voorwerp toevoegt en er één uithaalt, uiteenlopend van een
pen tot een vreemde munt.
Het Juttersmu-ZEE-um, gelegen aan de Strandweg 2
in gebouw De Rotonde, is
geopend op woensdag van
13.30 tot 16.00 uur, in de
weekeinden van 12.00 tot
16.00 uur. Gedurende de
zomervakantie tot en met 2
september open van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot
16.00 uur en op zaterdag en
zondag van 12.00 tot 16.00
uur. De toegang is gratis. Wie
alvast de sfeer wil proeven
van het museum kan terecht
op de prachtig vernieuwde
website www.juttersmuseum.nl.
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‘Il Canto di Rame’
in Protestantse kerk

(advertentie)

Vier getalenteerde musici vinden elkaar in hun passie voor
muziek. ‘Il Canto di Rame’ staat garant voor een bijzondere

en dynamische concertervaring. Verschillende achtergronden en creativiteit zijn de basis van hun vernieuwende

concertprogramma, waarvan u komende zondag tijdens

het Kerkpleinconcert van Classic Concerts getuige kan zijn.
Elske te Lindert (sopraan),
Daniëlle Egberts (trompet),
Marije Toenink (cello) en
Līga Vilmane (orgel) zullen
op een verfrissende en boeiende manier de tijdgeest en
de leefwereld van componisten en hun composities tot
leven brengen. Voor de pauze
zijn dat de oude meesters
als Georg Friedrich Händel,
Johann Sebastian Bach,
Henry Purcell en Alessandro
Melani. In verschillende
samenstellingen zullen be-

kende werken ten gehore
worden gebracht. Na de
pauze is het de beurt aan
hun veel jongere collega’s
als Gabriel Fauré, André
Previn, Stanley Friedman en
Charles Gounod, met werken
die veelal in de 20e eeuw zijn
gecomponeerd.
Het concert in de Protestantse
kerk begint om 15.00 uur en
de deuren van de kerk gaan
om 14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.

“Jeloi,
bij Thalassa
hebbe ze zelfs
een wepsait,
mot je zeker effe
naar koekeloere!”
www.thalassa18.nl

Mooie expositie in de Coenraad Art Gallery
In aanwezigheid van de Bulgaarse ambassadeur en vele

andere belangstellenden werd afgelopen zaterdag in de al

drie jaar bestaande Gallery door Joke Coenraad de expositie

‘Where East meets West’ geopend. Helaas kon de Bulgaarse

kunstenares Silvia Haralambova, mede-exposant, hierbij
geen acte de présence geven, maar onze Zandvoortse Nel
Kerkman gelukkig wel.

Nel Kerkman geeft uitleg

Het werk van Haralambova
kan gerangschikt worden onder de noemer ‘naïeve’ schilderkunst, waarbij vooral de
mooie en vrolijke kleuren in
het oog springen. Daarnaast
hangen er van haar hand
zeer kunstig geweven
wandkleden van natuurlijke materialen, waarin het
gevarieerde landschap van

Bulgarije en de traditionele
folkloristische motieven te
herkennen zijn.
Joke Coenraad benadrukte
de overeenkomsten tussen
de Bulgaarse en Nederlandse
textielindustrie en daardoor
de uitnodiging aan Nel
Kerkman, die zich naast haar
(aquarel-)schilderijen even-

eens zeer kunstzinnig heeft
toegelegd op het schilderen
op chiffon- en pongézijde en
velours. Prachtige voorbeelden in de vorm van sjaals zijn
nu in de galerie te bewonderen. Haar inspiratie haalt zij
mede uit de natuur, waarvan
de groene sjaal met klimopen papaverbladeren een fraai
voorbeeld is. Het natuurlijke
materiaal zorgt voor zeer intense kleuren. Nel gebruikt
meestal drie verschillende
tinten voor haar sjaals, maar
op bestelling kunt u zelf een
keuze maken aan de hand
van een kleurenkaart. Naast
de sjaals, die voor € 19,50 te
koop zijn en voor een fraai
en persoonlijk en uniek cadeau zorgen, en mandala’s,
maakt zij ook ansichtkaarten,
waarin op zijde miniatuurschilderijtjes zijn te bewonderen. Een dergelijke kaart
ontvangen is op zich al een
presentje, waarvan u echt blij
wordt.
De expositie in de Coenraad
Art Gallery, Noorderstraat 1,
is tot 30 september te bewonderen op donderdag tot
en met zondag van 14.00 tot
18.00 uur.
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Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week
Hele maand augustus voor Pashouders:

Vers gegrilde kippenbouten

4 stuks € 5 ,-

kijk ook eens op onze website:

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie leren tassen
binnen hebben?

2012

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Lijst van deelnemende bedrijven

Prachtig gerijpte
Abondance
geweldige bergkaas
nu 200 gram voor maar € 3,98

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

www.slagerijhorneman.nl

Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Individual Hairstyling

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Mooi kapsel bij u thuis!
Voor alle pashouders
de aanbieding:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Remy Draaijer - 06-54323689

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Een complete
ZONNEBRIL
op uw sterkte nu al
vanaf 89 euro!!!!
Graag tot ziens bij
SEA OPTIEK!

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Pedicure Actie!

Last van pijnlijke voeten? Overtollig eelt?
Ingegroeide teennagels? Kalknagels?
Een volledige specialistische pedicure behandeling ca 45 min.

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Augustus

Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat

€ 19

Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Special: € 7,50 korting p.p. op iedere behandeling

van € 20 of meer! Niet i.c.m met 6 gratis behandeling of andere acties
Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888
de

Wonen en onderhoud:

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444

www.orangeriezandvoort.nl

Medina woninginrichters - Haltestraat

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Horeca:

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

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
Zaras, Café Restaurant - Haltestraat
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Betaling CONTANT

2012

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 F1

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 33 - 2012
Vergadering College

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 29 en de
verdere door het college genomen besluiten zijn in week 33.
(in de week van publicatie) vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Verkeersbesluiten
Beëindiging afsluiting Haltestraat op zondagen.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 17 juli
2012 besloten het afsluiten van de Haltestraat op zondagen
in de zomer te beëindigen. Het verkeersbesluit met kenmerk
2012/03/000257 wordt daarmee ingetrokken.

Verkeersmaatregelen Muziekfestival 25 en 26 augustus.

Zaterdag 25 augustus 2012 16:00 uur tot zondag 26 augustus
2012 01:00 uur wordt het Muziekfestival georganiseerd. Het is
nodig om voor dit evenement de volgende straten af te sluiten
voor verkeer: Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein, Haltestraat.
Hiervoor is 28 juni 2012 een verkeersbesluit genomen met
kenmerk OB/CT/2012/05/002282. Het eerder genomen verkeersbesluit kan opgevraagd worden bij het gemeentehuis.

Verkeersregulering tijdens DTM 25 en 26 augustus.

Tijdens het weekend van 25 en 26 augustus wordt op het
Ciruitpark Zandvoort de jaarlijkse DTM georganiseerd. Dit
brengt extra drukte met zich mee op de Zandvoortse wegen,
vooral in combinatie met mooi weer. Om die drukte gecontroleerd te begeleiden is het mogelijk dat de Gemeente Zandvoort
het “Verkeerscirculatieplan zomerse dagen en evenementen op
het CPZ” in werking laat treden. Houdt u rekening met drukte
op de weg en mogelijk omrijden.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend aan het Circuit Park Zandvoort voor het evenement, Grand Prix Parade,
die plaatsvindt op zaterdag 1 september 2012 tussen 19:00
uur en 22:00 uur. De Parade verloopt via Burgemeester van
Alphenstraat, Van Lennepweg, Van Speijkstraat, Zeestraat,
Haltestraat, Swaluëstraat, Raadhuisplein en Gasthuisplein
te Zandvoort.

Ontheffing rijden op gedeelte strand met een truck.

Er is een ontheffing verleend voor het berijden van een gedeelte van het strand met een truck aan mevrouw N. Wesselsz
voor zaterdag 25 augustus 2012. Een en ander ivm het Surf ’n
Beach Ball Festival.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 72, uitbreiden van de woning, ingekomen
8 augustus 2012, 2012-VV-093.
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Bentveld:
- Duindoornlaan 21, kappen van 3 bomen, ingekomen 8 augustus 2012, 2012-VV-092.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang Barnaart 20, vervangen van het dak, verzonden
9 augustus 2012, 2012-VV-075.

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.

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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Uitgesproken!

Interview

Gezonde kunst

Digiland:
akelig en mooi

Nu fotografie voor steeds meer mensen een dagelijkse
bezigheid is, wil het besef nog wel eens wegebben dat

dit een kunstvorm is. Iedereen maakt tegenwoordig

foto’s met de telefoon, kleine digitale camera’s en
instap-spiegelreflex camera’s. Om echter de overstap te
maken van kiekjes naar prachtige foto’s is de perceptie
vaak dat het onmogelijk is zonder topmateriaal.

Patricia Ramaer

door Maxim Roos

Om erachter te komen of je in gesprek bent met een
echte fotograaf moet je deze stelling voorleggen en als
er dan hard gelachen wordt dan heb je een antwoord.
Patricia Ramaer lacht hier om. Want zij weet als geen
ander dat de persoon achter de camera de kunst maakt
en niet de techniek.
Patricia maakt de prachtigste dingen, met allerlei soorten
technieken. Haar kennis heeft ze opgedaan op de kunstacademie en daarna op de fotoacademie. Nu, 25 jaar later,
werkt ze voor zichzelf en weet ze naast fotograferen ook
de mooiste kunst met verf op een doek te krijgen. Het
belangrijkste in haar succes is echter haar creativiteit.
Waar heel veel mensen slechts op een vlak creatief zijn,
is Patricia op vele gebieden creatief. Of het nou gaat om
trouwfoto’s, reclamefoto’s of portretten, het is allemaal
even uniek als oogstrelend.
Wat erg naar voren komt in haar creaties is de liefde voor
oudheid. Het liefste werkt Patricia met een ouderwetse
camera met filmrolletje om zich daarna terug te trekken in de doka. Helaas heeft ze daar te weinig tijd voor
en is het te kostbaar geworden, dus heeft ze digitale

bewerking zich eigen gemaakt. Maar zo af en toe kan ze
de liefde voor de oudheid toch niet links laten liggen. Zo
heeft zij samen met de Zandvoortse fotograaf Onno van
Middelkoop een oeroude houten camera aangeschaft
die een beetje doet denken aan de camera’s die gebruikt
werden in het Wilde Westen. Gevolg: er zijn platen geproduceerd die zo in de negentiende eeuw thuis zouden
kunnen horen.
Naast fotografie is ze ook gepassioneerd over haar gezondheid en de daarbij behorende levensstijl. Toch heeft
haar gezondheid haar vorig jaar eventjes in de steek gelaten. Als donderslag bij heldere hemel kreeg ze te horen
dat ze een tumor had in haar buik. Gelukkig is de tumor
operatief verwijderd en heeft ze een versneld genezingsproces gehad door haar kennis over voeding en homeopathische geneeswijze. Een bijkomend voordeel is wel
geweest dat ze in die periode een prachtig kunstwerk, een
zelfportret, heeft gemaakt met veel symboliek. Mensen
die haar verhaal niet kennen denken dat ze zwanger is op
die plaat maar wie de moeite neemt om naar het verhaal
achter de plaat te vragen krijgt een kijken in de creatieve
geest van Patricia Ramaer.

Kijk nou eens!

Computers, je kunt niet met ze en ook niet zonder ze leven.
Als we het nieuws van afgelopen week mogen geloven, zijn
mensen die zich verre van social media houden, mogelijke
kandidaat voor de categorie ‘verdacht’. Hoezo? Omdat deze
mensen bewust weten op die manier minder makkelijk traceerbaar te zijn voor justitie en het daardoor zou kunnen lijken
alsof ze juist iets te verbergen hebben. In het geval van de
Noorse Anders Behring Breivik ging het niet om traceerbaar
zijn, maar wel om zijn ideeën te verspreiden via internet. Hij
stuurde zijn manifest naar onder andere een duizendtal FB
vrienden voordat hij een bomaanslag pleegde en een waar
slagveld aanrichtte op Utøya. Hoe hij een bom moest maken,
heeft hij gedeeltelijk in een 10-stappenplan van het internet
afgehaald. Maar niet alleen informatie inwinnen, ook aanslagen reguleren vanuit vliegtuigen, bankgegevens die gestolen
worden met het Dorifel virus, alles kan digitaal op afstand
verspreid of zelfs ontvonkt worden. Om nog maar te zwijgen
over de 19 miljard economische schade door 8% van de tijd die
gemoeid gaat met computerstoringen.
Het is aan de ene kant goed om tegenwoordig wijs te worden
van elektronische breinen, maar aan de andere kant slecht als
je er informatie af kunt halen waarmee je anderen dusdanige
schade kan berokkenen. Je hebt altijd een keuze. Maar wat als
mensen die keuze zelf niet meer schijnen te kunnen maken?
Dan nemen ze het heft in eigen handen, met desastreuze acties
tot gevolg. Of verdachte kandidaten nu ineens massaal aan
de social media gaan om minder verdacht over te komen op
justitie betwijfel ik, maar heb je nog geen account, wie weet?
Met vrienden of volgers heb je altijd een alibi.
Liever zie ik dat computers gebruikt worden waar ze voor
bedoeld zijn. Bijvoorbeeld, zoals in ons geval, om een mooie
glimp op te mogen vangen van de finale hockeywedstrijd van
de mannen op de Olympische Spelen afgelopen weekend,
omdat wij dit niet op televisie konden volgen. In zo’n geval
is een mens blij met digiland. Net zo
blij als De Spelen ons hebben gemaakt,
met een verbluffend machtig aantal van
20 welverdiende medailles dit jaar. Een
ongekend succes! Hulde voor de grote
sporters die ons kleine landje rijk is.

door Ramona Jonkhout

‘In Nederland wordt de plofkip

‘Vuurwerk en knalletjes, dat kan alleen in
Zandvoort tijdens een zwoele zomeravond.

steeds minder verkocht.
Bij terroristische organisaties
wordt hij daarentegen

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

steeds populairder’.
(Ali B)
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Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving
Op 24, 25 en 26 augustus, zal op Circuit Park Zandvoort het evenement

‘ DTM’ 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 zogenoemde 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.

Venavo

Co-enzym Q10 30 mg
• Voor meer energie
• Gezond tandvlees
• Goede werking spieren
• Sterke antioxidant
150 capsules € 24,95
Tegen inlevering van deze
advertentie aan de kraam:

Uitvaartverzekering

150 capsules € 19,95

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

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!!
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Wekelijks de krant
lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
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autosport

prijsvraag

Spanning loopt op in Dutch GT Championship
Een aantal rijders in de nationale competitie kunnen gaan nagelbijten. Tijdens het Dutch

Power Pack Festival van het afgelopen weekend moest Phil Bastiaans, de leider in het HDIGerling Dutch GT Championship, toezien hoe Ferdinand Kool de achterstand in het klassement wist te verkleinen tot slechts één punt.

Klassementsleider Bastiaans hier nog aan kop | Foto: Chris Schotanus

In het uitgedunde startveld
van slechts negen wagens,
was het niet het meest prettigste weekend voor Porscherijder Bastiaans, onder andere
omdat zijn teamgenoot Jan
Lammers tijdens de hoofdrace te maken kreeg met een
lekke band. Voor Kool was het
juist een uitstekend weekend,
de Corvette-rijder had na de
zaterdag al een overwinning
op zak. Hij bleef Kelvin Snoeks
(BMW) en de uitstekend rijdende Bertus Sanders (Nissan
GT) voor. Kool wist samen
met zijn teamgenoot Henry

Zumbrink ook de hoofdrace
op zondag te winnen.
Voor de Dutch Renault Clio
Cup, waarin wel een ruim
aantal rijders was vertegenwoordigd, stonden twee races
op het programma. De eerste
werd gewonnen door Marcel
Dekker, die tijdens de kwalificatie al een goede indruk
maakte. Melvin de Groot en
Sebastiaan Bleekemolen legden beslag op de plaatsen
twee en drie. In de tweede
race won Bleekemolen voor
Niels Langeveld van het

zeilen

In de Formido Swift Cup won
David Verzijlbergen de eerste
race, voor Jeffrey Rademaker
en Alain Mossinkoff. Tommy
van Erp, die in de eerste race
een ‘drive through penalty’
kreeg, revancheerde zich in
de tweede race door de zege
te pakken, voor Verzijlbergen
en Mossinkoff.

Rob Severs deed de beste zaken in het Burando Production
Open door twee van de drie
wedstrijden te winnen. Alleen
in de tweede wedstrijd van
het weekend moest hij genoegen nemen met de tweede
plaats, nadat Sheila Verschuur
als eerste onder het zwartwit geblokt door schoot. Ook
Liesette Braams, teamgenoot
van Verschuur, mocht tweemaal op het podium plaatsnemen, evenals Pieter van der
Wal.
In het bijprogramma waren de
International Superkart Series
te zien. Voormalig Formule
Ford rijder Romano de Ruit
won beide races. Marcel
Maasmann en de snelle dame
Priscilla Speelman finishten in
beide races op de tweede en
derde positie.
De volgende races van het
Dutch Power Pack zijn tijdens
de Trophy of the Dunes op 22
en 23 september.

Schaken

Tweedaagse van Zandvoort
Als onderdeel van de Tweedaagse van Zandvoort wordt
komende zaterdag de lange afstand zeilwedstrijd met als
naam ‘Eneco Luchterduinen Race’ gevaren. Voorheen was
dit de ‘NAM-REM Race’.
Na het verwijderen van het
Rem eiland werd er een alternatief gezocht en alweer
enige jaren wordt er om de
NAM-22 boei gevaren, die
ca. 5 km voor de kust van
Katwijk ligt. De start en finish van de ca. 50 km lange
race zijn in Zandvoort, ter
hoogte van de Watersport

Zandvoortse Certainty team
en pakte Ruud Steenmetz de
derde plaats. Langeveld blijft
voorlopig de algemeen klassementsleider in het kampioenschap, voor Bleekemolen.

Ook het Dutch Formula Ford
Championship kwam in actie.
Bas Schouten won de eerste
wedstrijd, gevolgd door Bart
van Os en routinier Michel
Florie. Zowel in de tweede
als derde race pakte Florie
de winst, met in beide races
Schouten en Van Os in zijn
kielzog.

vereniging. Een duidelijk
zichtbare, drie meter hoge
helium ballon hangt boven
de NAM-22 boei om het
keerpunt aan te geven. De
wedstrijd is geschikt voor de
fanatieke wedstrijdzeilers,
maar ook voor zeilers die
een lange afstand prestatie
willen neerzetten.

Bloemendaler wint
17e Strandschaaktoernooi

Met een score van 4 punten uit 5 partijen is Rob Duijn
uit Bloemendaal toernooiwinnaar geworden van het 17e
Strandschaaktoernooi. Hij werd winnaar van de zwaarste
groepen en mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
86 deelnemers gingen rond
11.00 uur van start in strandpaviljoen Meijer aan Zee. Van
de drie Zandvoortse deelnemers wist alleen Richard
Breurkes, 4 uit 5 in groep 8,
zijn groep te winnen. In de
afgelopen 10 jaar wist Duijn
al 3 keer eerder dit landelijk

zeer bekende schaaktoernooi
op zijn naam te zetten. Chris
Schoon uit Zoetermeer was
de gelukkige onder de schakers die een dinerbon voor 2
personen (aangeboden door
Meijer aan Zee) in ontvangst
mocht nemen na een verloting onder alle deelnemers.

Winnaars DTM prijsvraag

Maandagmiddag heeft Circuit Park Zandvoort de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag van vorige
week in de Zandvoortse Courant.
Op de vraag: ‘Hoeveel rijders telt het DTM kampioenschap in 2012?’ is het enige juiste antwoord: ‘B: 22’
De hoofdprijs, 2 Silvertickets, is
gewonnen door H.J. van Keulen.
De winnaars van 2 duinkaarten
zijn (in willekeurige volgorde):
J. de Bont, K. Jacobs en
M. Drogtrop-Fontijn.
De winnaars krijgen via Circuit Park
Zandvoort persoonlijk bericht.

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

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:
Op alfabetische volgorde:

Administratiekantoor
K. Willemse

Amice Advocaten B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bouwkundig Tekenburo 1 lijn
Bridgeclub Kostverloren
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique

Dansschool Rob Dolderman
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
Reco Autoschade
Restaurant EVI
Rijksvoorlichtingsdienst
Slender You
Stichting Classic Concerts
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
VVV Zandvoort/Muziekfestival
Zandvoorts Mannenkoor
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Zandvoortse

8e jaargang • week 34

23 augustus 2012
Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Zandvoort voor
tweede weekend
op rij overvol

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Vrijdag start
Europees
Kampioenschap

Cultuur

Sport
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Zandvoorts
Mannenkoor
bestaat 30 jaar

Beachconcerten Sky Radio van hoog niveau

Zandvoortse
zeiler Open Duits
Kampioen

Zandvoorters in
‘The Pitch’ van BNN
Twee Zandvoorters maakten afgelopen week hun opwachting in de eerste aflevering van het door Nicolette Kluijver

gepresenteerde BNN-programma ‘The Pitch’. Daarin wor-

den jonge Nederlanders gevraagd met ideeën te komen om

bepaalde problemen op te lossen. Deze eerste aflevering
betrof het de kredietcrisis.

BLØF in de Haven van Zandvoort

De jaarlijkse beachconcerten van Sky Radio werden dit jaar in de Haven van Zandvoort gegeven. Drie bijzondere

concerten die besloten waren voor luisteraars die in de aanloop daarvan kaarten hadden gewonnen. En de artiesten
waren niet de eerste de beste: BLØF, Miss Montreal en Ilse DeLange brachten hun luisteraars in extase.

Zondag 26 augustus 2012

Jubileumconcert
Zandvoorts Mannenkoor
o.l.v. Wim de Vries - dirigent
m.m.v. Theo Wijnen - piano /
Jubileumensemble /
Joke Hilbers - presentatie

Locatie: RK St. Agathakerk,
Grote Krocht te Zandvoort
Aanvang: 14.30 uur (kerk open: 14.00 uur)
Toegang: € 10,00

www.zandvoortsmannenkoor.nl

Ruim 1.500 prijswinnaars
van Sky Radio genoten af
gelopen zaterdag en zondag
van de Beachconcerten die
BLØF, Miss Montreal en Ilse
DeLange gaven in De Haven
van Zandvoort. Drie fantasti
sche concerten met enthou
siaste artiesten en gasten
die uit hun dak gingen.
Het was bijna verzengend

De Mannetjes

Mannenkoor
30 jaar ‘jong

‘Je zou ze
inderdaad een stuk
ouder schatten…’

SEA OPTIEK heeft de
nieuwe BRIL-COLLECTIE
al binnen,
supermooie
DAMES, HEREN
en KINDERBRILLEN!
Komt dat zien bij
SEA OPTIEK!!!!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

heet in het vaste strand
paviljoen maar zo goed als
niemand stoorde zich daar
aan. De muziek en artiesten
voerden de boventoon. De
artiesten hadden nog nooit
op zo een manier opgetre
den en waren dolenthousi
ast over de ambiance van
de Haven van Zandvoort.
Zo meldde Paskal Jakobsen
van BLØF: "Een optreden op
één van de warmste dagen
van het jaar, direct aan het
strand met een waanzinnig
blij publiek. Alles wat je ver
wacht van een beachcon
cert is ruimschoots waar
gemaakt!" Miss Montreal
deed daar niet voor onder:
"Lekker optreden aan het
strand met alleen maar su

per enthousiaste prijswin
naars: dit gaan we nooit
vergeten! En ik ben ook nog
eens vet bruin geworden."
En volgens Ilse DeLange
was het “een enorm warm
beachconcert” maar vond
ze het een mooie avond. “En
wat een uitzinnig publiek,
meezingen als ik weet niet
hoe, super!", meldde ze na
afloop.
Doordat Sky radio in aanloop
naar de beachconcerten bij
De Haven van Zandvoort er
veel aandacht aan heeft be
steed, is de naam ‘Zandvoort’
veelvuldig op een positieve
manier op de landelijke ra
dio genoemd. Mooie gratis
Zandvoort promotie dus!

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

Presentatrice van The Pitch, Nicolette Kluijver

Een van de drie genomineer
den had een plan bedacht om
te investeren in studenten
met als doel de overheid te
verlossen van de hoge kosten
aan studiefinanciering. Nick
ten Broeke van Eigenwijs
Makelaars was gevraagd of hij
geld wilde beleggen in een ta
lentvolle student. Uiteindelijk
was hij bereid € 15.000 te
investeren als een studente
hem wist te overtuigen dat hij
aan haar zou verdienen als hij
met haar in zee zou gaan.
Wethouder Andor Sand
bergen werd door een an
dere genomineerde plan
nenmaker gevraagd of hij de

vele bankjes, die Zandvoort
rijk is, mocht sponsoren. Dat
hield onder andere in dat
de gemeente af was van de
onderhoudskosten, wat neer
kwam op een besparing van
circa € 400 per bank, met als
voorwaarde het toestaan van
subtiele reclame. Of de deal
doorgaat werd tijdens de uit
zending niet duidelijk, want
hoewel zijn ‘pitch’ heel over
tuigend was, werd hij door
oud-Nederlandse Bank-baas
Nout Wellink, die voorzitter
van de jury was, niet tot win
naar uitgeroepen. Zo speelde
Zandvoort even een, beschei
den, hoofdrol in het oplossen
van de huidige crisis.

Let op!

Verkeersdrukte tijdens DTM en verkeersmaat
regelen Muziekfestival op 25 en 26 Augustus.
Gemeente Zandvoort

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten
Op zijn eigen wijze

Wij zijn diep bedroefd met het verlies van onze

“Ome Jaap”

Bedroefd maar dankbaar voor al zijn goede zorgen is na een
moeilijke periode mijn lieve man, fijne vader en schoonvader

Jacob van der Werff

Jaap, ome Jaap
op 89-jarige leeftijd overgegaan in dierbare herinneringen.
Joke van der Werff - Rieu
Cockey en Cees
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
het Huis in de Duinen, afdeling Zandhoeve.
van Ostadestraat 22
2042 VS Zandvoort
Jaap is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Wij nemen afscheid van Jaap op zaterdag 25 augustus om
11.15 uur in de 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.

Wij zijn zeer dankbaar voor wat hij voor ons heeft
gedaan en betekend.
Mede door zijn passie, inzet en persoonlijkheid,
zagen wij hem graag op het strand.
Wij wensen de familie van der Werff veel sterkte toe
met het verwerken van dit verlies.

Zijn familie en nabestaanden wensen wij veel sterkte toe.
Het Bestuur van de gemeente Zandvoort
De leden van het 4 mei Comité

Tinie
Klasina Sebregts - Romeijn

ô Hillegom,
14 december 1928

† Zandvoort,
14 augustus 2012

Je bent niet meer
daar waar je was
maar overal waar wij zijn

Dirk en Yvonne
Piet en Ancla
Cees en Vera
Ria en Richard
Fritz en Line

Bep

Elisabeth Feije - Kamp
weduwe van Henk Feije

15 mei 1924

15 augustus 2012

Klein- en achterkleinkinderen
Lorentzstraat 290
2041 SM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels
in besloten kring plaatsgevonden.

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Jacob van der Werff
Met diep respect herdenken wij de maatschappelijke
betrokkenheid van de heer Van der Werff bij onder
andere de Buffalo’s, Het Rode Kruis, de Zandvoortse
Reddingsbrigade en het 4 mei Comité.

Omringd door haar geliefden is rustig ingeslapen

weduwe van Pieter Sebregts
levenspartner van Gerard Bor

De posters van “Post Noord”,
Zandvoortse Reddingsbrigade

Richard en Uella
en kleinkinderen
Wij ontvingen het verdrietige bericht van het
overlijden van de heer

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart

in memoriam
22-8-1999

22-8-2012
Lieve Pappa,

Nog geen maand na de dood van zijn geliefde vrouw is
geheel onverwacht overleden onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa.
Wij hadden hem nog zo graag wat langer bij ons gehad.

Na 13 jaar,
zijn de herinneringen aan jou nog steeds niet gedoofd.
ze zijn vastgelegd voor altijd,
in mijn hart en hoofd.

Willem Cornelis Zwemmer

Ik mis je! X Maaike

- Wim weduwnaar van Jantje Zwemmer - Kuipers

Op zaterdag 18 augustus is
de heer JJ van der Werff, trouw lid van de
Zandvoortse reddingsbrigade, overleden.
Voor het vele en goede werk dat hij gedurende
lange tijd in het belang van onze vereniging
heeft verricht zullen wij hem steeds met grote
dankbaarheid herdenken.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
De Zandvoortse reddingsbrigade
2

27 november 1923

Zandvoort

15 augustus 2012

Jan en Cisca
Lars
Hanneke en Willem
Lenneke, Pauline
Correspondentieadres:
Fazantenstraat 7
2042 CK Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

22-8-1999

22-8-2012
Lieve Jaap

Houden van; gaat nooit voorbij,
De Liefde blijft bestaan.
Het is nog steeds wij!

"Voor altijd in ons Hart"
Liefs Olga, kinderen
en kleinkinderen.
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24-26 DTM weekend

Circuit Park Zandvoort

24
24
25
25
25
26
26

EK Zandsculpturen

Aanvang bouw zandsculpturen. Diverse locaties

Tweede topweekend op rij
Zandvoort heeft het afgelopen weekend wederom een ongekende drukte beleefd. Velen zochten afkoeling voor de

voorspelde tropische temperaturen aan de kust en daarin
was Zandvoort veelal het einddoel. Ondanks alle waarschuwingen van een groot aantal instanties, kwamen toch

duizenden met de auto naar onze badplaats die daardoor
zo goed als niet meer met de auto te bereiken was.

Nachtsurfen

Georganiseerd door First Wave surfschool.
Skyline, aanvang 19.00 (BBQ)

Surf ’n Beach Filmfestival

Beachclub The Spot, 15.00-23.45 uur

Museumpodium

met Cathy Samé Lottin. Zandvoorts Museum,
aanvang 14.45 uur

Muziekfestival

Vier buitenpodia in het centrum. 20.00-01.00 uur

Mannenkoor 30 jaar

Jubileumconcert in Agatha kerk, 14.30-17.00 uur

Muziekpaviljoen

Papa Luigi e Amici, 13.00-16.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 23/08 - 29/08

Brave - 3D - Disney (NL)
Dagelijks om 13.30 uur (LAATSTE WEEK!)

Madagascar - 3D (NL)
Dagelijks om 15.30 uur

STEP UP 4 Miami heat – 3D
Dagelijks om 19.00 uur

Magic Mike
Dagelijks om 21.30 uur

VANAF 30/08:
BRAMMETJE BAAS
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

MEER KINDEREN ZOEK DAN OOIT

Zandvoort was helemaal vol

Vooral op zondag was het al
vroeg in de ochtend een ‘gek
kenhuis’ op de wegen naar
de kust en dan vooral naar
Zandvoort. De NS had al op
drukte gerekend en had extra
en extra lange treinen naar
zowel Zandvoort als naar
Hoek van Holland ingezet en
daar werd ook gretig gebruik
van gemaakt door de zon
aanbidders. De stroom toe
risten vanaf het station was
dan ook indrukwekkend en
zorgde voor opstoppingen bij
het oversteken van de Burg.
Engelb ertstraat, waar ver
keerbegeleiders, zo goed en zo
kwaad als het ging, het geheel
in goede banen probeerden te
leiden.

zei plaatsgenoot en voorzitter
van de Nederlandse Vereniging
van Strandpaviljoenhouders
Paul Zonneveld afgelopen
zondag. Volgens hem kwam
er aan de stroom badgasten
naar de kust bijna geen einde.
“Zondagmiddag om 15.00
uur zaten de treinen richting
Zandvoort nog vol”, zei hij. Na
het slechte weer in het voor
jaar en het begin van de zomer,
hoopt hij dat de komende we
ken veel goed zullen maken.

Niet alleen Nederlanders wis
ten de Nederlandse stranden,
vooral die van Zandvoort, te
vinden. Opvallend veel Duitse
toeristen kwamen het afgelo
pen weekend naar onze woon
plaats. Het Nederlands Bureau
Omdat het zaterdag tot ver voor Toerisme en Congressen
in de avond schitterend weer had dit, gezien de economi
bleef, kon men gespreid ver sche malaise, al voorspeld.
trekken waardoor extra lange
files eigenlijk niet bestonden. De nieuwe woordvoerster van
Zondag was een geheel ander de Zandvoortse Redd ings
verhaal. Rond 17.00 uur werd brigade (ZRB), Marjon Huibers,
de bewolking allengs dikker en spreekt in ieder geval van een
dreigender. Hierdoor werd er heel druk weekend voor de
al snel besloten om toch maar brigade en de vrijwilligers. Op
huiswaarts te keren met alle zaterdag werd ook nog eens
gevolgen van dien. Langdurige assistentie verleent aan de zeil
en lange files waren het ge wedstrijd van de Zandvoortse
volg, waardoor de restaurants Watersportvereniging, de
in het centrum toch nog een Eneco Luchterduinen race,
schitterende omzet konden maar moesten er ook leden
draaien.
paraat staan voor hulp op het
overvolle strand. Pech was dat
Het tropische weer heeft de op zowel zaterdag als zondag
uitbaters van strandtenten aan het einde van de dag de
natuurlijk ook een goed week vloed opkwam waardoor er
einde bezorgd. “En als het weer op een beperkt strand (te) veel
zo blijft, kunnen we toch nog mensen waren. Gevolg daar
spreken van een goed seizoen”, van was dat veel kleine kin

deren zich niet meer konden
oriënteren en verdwaalden.
Totaal 37 kinderen werden uit
eindelijk weer met hun ouders
herenigd. Ook werd er in 54
gevallen eerste hulp verleend,
werden er 3 reddingen ver
richt en kregen in 4 gevallen
opvarenden van passerende
boten een helpende hand
aangereikt.
Huibers geeft nog een drin
gend advies: “Wat de Zand
voorts e Reddingsbrigade
graag onder de aandacht zou
willen brengen is dat hotels,
campings en kamerverhuur
ders vooral hun buitenlandse
gasten informeren over de
werkwijze op het strand op
het moment dat ze hun kind
kwijt raken. Natuurlijk is het
nummer op de arm van het
kind schrijven en/of een pols
bandje halen bij de brigade
of een strandtent een goed
idee. Maar als een kind zoek
is, meld dit dan bij de strand
tent waar men dichtstbij is en
laat deze strandtent dan even
contact met de ZRB. Beschrijf
duidelijk het signalement van
het kind en laat gegevens ach
ter zodat we snel contact kun
nen opnemen.”
(advertentie)

“Jeloi,
namens de
bemanning van
Thalassa:
BEDANKT!"
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

column

Mannetjes
(deel 2)

Wat vooraf ging: onze dorpschroniqueur trekt de stoute
schoenen aan en neemt
plaats tussen de Mannetjes*
op het raadhuisplein. Daar
ontmoet hij judo-grootheid
Wim Buchel, die zoveel voor
Zandvoort heeft betekend.
Al snel kom ik van een kou
de Kermis als blijkt dat de
man met de witte snor geen
Mannetje is, maar elders van
daan komt. Al die jaren dacht ik
dat hij een Mannetje was. Nee,
die valt meteen af. Ik wil met
Mannetjes communiceren. Ik
vraag aan Wim Buchel hoe het
uitzicht bevalt vanaf de witte
banken. Als je recht naar vo
ren kijkt, zie je het plein, stukje
Grote Krocht en die straat die
schuin naar boven gaat en
waarvan ik altijd de naam ver
geet. Wat volstrekt logisch is,
omdat ik hier bij elkaar meer
dan 30 jaar heb gewoond en na
een onderbreking van wat de
cennia, weer woon, thans met
mijn lieve gezin. Als je rechts
opzij kijkt, zie je het raadhuis.
Ik vraag of het uitzicht naar
rechts bevalt. Wim Buchel
trekt zijn schouders op. “Je
raakt eraan gewend wat daar
gebeurt,” zegt hij, “denk je dat
al die ellende met de gemeen
te van nu is?” Hij lacht: “Ben je
gek. Dat is altijd zo geweest in
Zandvoort. Toen de toenma
lige burgemeester Nawijn me
in de jaren ’60 smeekte om
naar Zandvoort te komen om
de jeugd aan het bewegen te
krijgen, heb ik dat uiteindelijk
gedaan. Toen ik een stuk grond
had gevonden voor mijn sport
school had ik wat bemiddeling
nodig. Ik meldde me bij de bur
gemeester en die zei doodleuk
dat ik dat zelf maar uit moest
zoeken. Dat is Zandvoort.”
In een notendop, mag ik wel
zeggen. Wat een Mannetje…
*De legendarische Mannetjes
is een creatie van Hans
van Pelt (tekeningen),
naar een idee van zijn
lieve, vorig jaar veel te
vroeg overleden vrouw
Karin Schut.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

11 augustus - 17 augustus 2012
Geboren:

Ouder & Peuter Yoga

Gehuwd:

In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
3 oktober t/m 12 december
Woensdag 9:30 – 10:30

Benjamin, zoon van: Bal, Jan Pieter en: Daas, Linda.
Jordens, René Alexander en: de Jong, Jennifer.

Overleden:

van den Bos, Johannes Jacobus, oud 81 jaar.
Emmerig geb. Post, Krijna, oud 100 jaar.
Willemsen geb. van Lunenburg, Marie Agatha, oud 97 jaar.
Sebregts geb. Romeijn, Klasina, oud 83 jaar.
Pellinkhof, Catharina Johanna Maria, oud 80 jaar.
Siebelink geb. van der Vosse, Maria, oud 92 jaar.
Zwemmer, Willem Cornelis, oud 88 jaar.
Rouppe van der Voort geb. Buis,Cornelia
Geertruida, oud 93 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. J.A.S. Seeleman 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 pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest. Nieuw op de woensdag extra les!
Woensdag11:00 – 12:00
12 september t/m 19 december

Improvisatie toneel

Voor mensen met enige bridge ervaring.
24 september t/m 10 december
Maandag19:30 – 21:30

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. Goed
voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur 31 oktober t/m 14 november € 15,-

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met
de eigen vaardigheden.
10 mei t/m 21 juni
Donderdag 19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december
Maandag 19:30 – 22:00

Nieuw:

Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen )in de ochtend!
Woensdag 10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00
18 september t/m 11 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

Workshop Tarot voor beginners
13 t/m 20 november

Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen bij
de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief
entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x wandelen voor € 25,Dinsdag 10:00 – 11:00
18 september t/m 27 november

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

JazzDance 55+Jong

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Nederlands

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

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

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Bridge voor Gevorderden

Denderend door de duinen

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Uw banketbakker van Zandvoort

Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

Twee bijeenkomsten
Dinsdag 19:00 – 21:30

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

Een heerlijke slagroom omelet
van € 1,95 voor € 1,65
Ons amandelbroodje van € 1,65 voor € 1,45

Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

‘Specialist in erfpachtvraagstukken
en onroerend goed’
Persoonlijk, professioneel en oplossingsgericht
Bel of mail vrijblijvend:
 030-2300230|j.vanderiet@amice-advocaten.nl
www.amice-advocaten.nl

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Wie wil ons keukenteam komen versterken?
Vanaf 1 september

Zelfstandige dagkok
vanaf 25 jaar

Bel voor info: Mike Aardewerk, 06-53344660

WILNA MET PENSIOEN!
Na ruim 20 jaar trouwe dienst gaat Wilna
onze praktijk verlaten om samen met
haar man Raymond te gaan genieten van haar
welverdiende vrije tijd. Hopelijk verslijten
er vele wandelkilometers onder hun voeten
de komende jaren!
Op 30 augustus werkt zij voor het laatst in onze
praktijk, daarna zult u een nieuw gezicht gaan
zien op de dinsdag, woensdag en donderdag.

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

19 september – 12 december

PowerPoint
De mooiste presentaties leren maken
Dinsdag 19:30 - 21:30
30 oktober t/m 27 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330

Wilt u haar een berichtje sturen, dan kan dat
uiteraard met een briefje, maar ook via
info@tandartswijnands.nl
Tandartspraktijk Wijnands
www.tandartswijnands.nl
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EK zandsculpturen start komende vrijdag
Zandvoort zal van 25 tot en met 31 augustus het toneel zijn
van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen bouwen. Op verschillende plekken in het dorp en aan de boulevard zullen 8 zandsculptuurbouwers uit 8 Europese landen

een zandsculptuur vervaardigen met elk een afmeting van
circa 4 x 4 meter en ongeveer 3 meter hoog. Dit festival
krijgt steeds meer respons.

De basis voor de zandsculpturen worden gemaakt

De wedstrijd wordt gehouden
onder auspiciën van de in Den
Haag gevestigde World Sand
Sculpting Academy (WSSA), de
toonaangevende organisatie
die wereldwijd zandsculptuur
activiteiten initieert en uit
voert. De WSSA heeft in 1990
de internationale richtlijnen
en het reglement opgesteld,
aan de hand waarvan wereld
wijd de wedstrijden worden
gehouden. Ook het Europees
Kampioenschap in Zandvoort
zal volgens dit reglement
plaatsvinden.
De kunstenaars zijn geselec
teerd uit de database van de
WSSA, waarin ongeveer 600
hooggekwalificeerde kun

stenaars uit alle werelddelen
zijn vertegenwoordigd. De 8
beste kunstenaars uit Europa
zullen deelnemen aan deze
wedstrijd. De deelnemers
komen uit Nederland, België,
Engeland, Ierland, Tsjechië,
Spanje, Italië en Rusland. Het
centrale thema is ‘Sagen en
Legenden’. Elke deelnemer
zal naar eigen keuze een
sage of legende uit het land
van herkomst verbeelden in
een zandsculptuur. De deel
nemers zullen vooraf een
ontwerp moeten inleveren,
die wordt beoordeeld door
de WSSA.
Het publiek kan de deelne
mers aan het werk zien van

25 tot en met 31 augustus
tussen 09.00 uur en 17.00
uur op de verschillende plek
ken in Zandvoort. Door middel
van een uitgebreid boekje, te
verkrijgen bij de VVV en win
keliers in het centrum, kan het
publiek een wandelroute vol
gen langs de sculpturen. Maar
let goed op: er staan nog meer
zandsculpturen! In etalages
van verschillende winkels en
horecagelegenheden aan de
wandelroute zijn ook nog klei
ne zandsculpturen te bewon
deren. In het boekje zullen de
locaties worden aangegeven.
Op 31 augustus zal de jury de
winnaar bekend maken en de
sculpturen zullen daarna nog
te bezichtigen zijn tot eind
september
Een tentoonstelling in het
Zandvoorts Museum hier
over, de kleine sculptuurtjes
in verscheidene etalages en
een bezoek aan de wedstrijds
culpturen garanderen een
kunstzinnige wandeling, die
interessant en boeiend is voor
alle leeftijden! Ook bij minder
weer is een bezoek de moeite
waard, want de sculpturen zijn
vanwege het gebruik van spe
ciaal sculptuurzand bestand
tegen weer en wind. Meer
informatie over dit Europees
Kampioenschap is te verkrij
gen bij de VVV Zandvoort en
het Zandvoorts Museum.

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

ZANDVOORT SCHOON!? en straatvegen

Gemeente Zandvoort

De Zandvoortse straten worden ondermeer gereinigd met behulp van
twee veegwagens. Soms met een medewerker naast de wagen die afval
bijeenveegt en in veel gevallen rijdt de wagen ”solo”. In alle gevallen is
de boel schoon als de wagen geweest is.
Soms.....
-- staat een auto van een bewoner in de weg en kan daar niet geveegd
worden. De bewoner kan dat alsnog best zelf doen;
-- blijkt dat bladeren of dennenappels vanuit particuliere tuinen direct
achter de wagen alweer op straat vallen en daar weken blijven liggen;
-- vegen bewoners een dag nadat de wagen langs is geweest hun eigen
veegvuil vrolijk in de goot, terwijl het zo in de rolemmer zou kunnen.
Als ieder zijn steentje bijdraagt houden we zo 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)

Hoofd koel houden

Voorzitter burgemeester
Niek Meijer en secretaris
Ben Zonneveld van het
KNRM station Zandvoort
verrasten zondag alle vrij
willigers van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Ter ere van
het 90-jarig jubileum van de
ZRB schepten zij persoonlijk
bij beide reddingsposten ijs
van Giraudi uit. De speciaal
gemaakte ijsjes smaakten
heerlijk en de geste werd
op de warmste en drukste
dag van het jaar door alle
ZRB’ers zeer gewaardeerd.

per persoon.

Cinema Nostalgie

Op 4 september opent
Cinema Nostalgie, een ge
zamenlijk initiatief van
Stichting Kunstcircus Zand
voort en Stichting Pluspunt,
weer haar deuren met de film
Gentlemen Prefer Blondes
uit 1953, met in de hoofd
rollen Marilyn Monroe, Jane
Russell en Charles Coburn.
In een van haar meest popu

in het Huis in de Duinen,
een curiosa- dan wel snuf
felmarkt. Er zijn weer veel
leuke spullen zoals klein
huisraad en er worden in
teressante curiosa aange
boden, verzameld door de
bewoners. Er zit vast ook
iets voor u bij! Natuurlijk
wordt ook aan de innerlijke
mens gedacht met verkoop
van taart, patat en andere
lekkernijen. Tevens zal het
‘Rad van Fortuin’ enkele ma
len draaien waarbij mooie
prijzen te winnen zijn. Van
de opbrengst van de markt
worden leuke activiteiten
voor de bewoners gefinan
cierd. Tevens wordt de op
brengst van deze markt ver
dubbeld door het Nationaal
Ouderen Fonds.

Vreemde parkeerplaats

Nieuw dansseizoen

Op 1 september aan
staande gaat het danssei
zoen bij Danscentrum Rob
Dolderman weer van start.
Uiteraard zal dat gepaard
gaan met een groot bal in
theater De Krocht. De ai
mabele dansleraar en zijn
partner Mieke staan weer
de hele week voor u pa
raat om u de kneepjes van
de edele danskunst onder
de knie te laten krijgen. De
eerste lessen gaan vanaf 13
september weer van start
maar u kunt zich al eerder
inschrijven. Bijna dagelijks
zijn de beide partners, tus
sen 17.00 uur en 19.00 uur,
in het gezellige theater De
Krocht aanwezig om u in te
schrijven. “Dansen is plezier
voor twee. Doe er dus iets
mee. Wat is er nu leuker
dan wekelijks met elkaar
van elkaar genieten”, zegt
Dolderman. Hij kan het we
ten. Het bal begint zaterdag
1 september om 20.00 uur
en de entree bedraagt € 5

laire films schittert Monroe
als een bekoorlijke blonde
seksbom, vastberaden om
haar superrijke verloofde in
het huwelijksbootje te sle
pen. Het liedje ‘Diamonds
Are a Girl's Best Friend’ dat
Monroe in de film zingt werd
een icoon in de filmwereld
en inspireerde latere arties
ten zoals Madonna (Material
Girl). Ontvangst met koffie/
thee en cake is vanaf 13.00
uur, aanvang film 13.30 uur.
Kosten: € 7 inclusief Belbus,
film, koffie en toeslag. Zonder
belbus: € 6. Ko en Joke Luijkx
zijn aanwezig om u te helpen
bij de instap in de lift en/of
naar uw stoel.

Curiosa/snuffel markt

Op woensdag 29 augustus is
er van 14.30 uur tot 16.30 uur,

Dat het druk was in Zand
voort hebben we allemaal
wel gemerkt. de parkeer
plaatsen waren overvol.
Het circuit stelde daarom
tijdens het weekend haar
parkeerplaatsen beschik
baar voor het strandverkeer.
Een enkele strandbezoeker
zag het niet meer zitten en
was het zoeken blijkbaar zo
beu, dat hij of zij een alter
natieve parkleerplek dacht
te hebben gevonden. Een
alerte bewoonster zag het
gebeuren en zag ook dat
binnen de kortste keren een
tweede auto naast kwam
staan. Gelukkig kon zij deze
er van overtuigen dat dit
toch echt geen reguliere
plek was om een auto te
parkeren waarna ze eieren
voor haar geld koos.
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www.facebook.com/zandvoortsecourant

Menu

ZINDERENDE ZOMERAANBIEDING
WELLNESS MENU VOOR

€ 30,=

Restaurantweek menu EVI
3 gangen € 27,50

KIES UIT DE VOLGENDE
4 GANGEN:

28 augustus t/m 4 september

15 MIN. KANTELPLAAT
OF
15 MIN. ZADEL
OF
15 MIN. ZONNEBANK
***
15 MIN. VOETREFLEXMASSAGE
OF
15 MIN. ONTSPANNINGSMASSAGE
OF
15 MIN. MAGNETISEREN
***
PARAFFINEPAKKING VOOR DE HANDEN
OF
KORTE MANICURE + NAGELS LAKKEN
OF
KORTE PEDICURE + NAGELS LAKKEN
***
KOPJE KOFFIE OF THEE

2 amuses, brood, boter en olijfolie
Voorgerechten
Zalm tandoori met zacht gegaarde octopus,
gemarineerde biet en spongecake van wasabi
Crèmesoep van kreeft met rivierkreeftjes
en lamsoren (extra € 7,50)
Hoofdgerecht
Hollandse eendenfilet met Luikse wafel
van aardappel, panna cotta van artisjok,
geweckt mosterdzaad, chips van
truffelaardappel en jus van eend
Dessert
Witte chocolade met mousse van basilicum,
gemarineerde aardbeien en sorbet van verveine

IEDERE DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
IN JULI EN AUGUSTUS 2012
RESERVEREN GEWENST

Reserveren kan nu al via www.restaurantweek.nl
Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | Tel: 023-573 66 80
www.restaurantevi.nl

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

EVI898-20aug2012.indd 1

Zaterdag

25 AUG:

Muziekfestival

DT M weekend!
Live Music op 4 Podia

Centrum Zandvoort

19:00 uur

Toegang Gratis

Haltestraat midden: Bob Color Band & DJ
Einde Haltestraat: Ruud Jansen Band & DJ
Dorpsplein (2 acts): De Biet & Jamento & DJ
Kerkplein: marXbrothers & DJ MissBehave

20-08-12 12:02

Het 3e Muziekfestival Zandvoort seizoen 2012 is voor liefhebbers
van lekkere swingende en dansbare muziek. Zaterdag 25 augustus
op de 4 buitenpodia in het centrum van Zandvoort aan Zee.
Haltestraat Midden:

Bob Color Band
ft. Dona Pessie

The Human Jukebox dit keer
met band en exotische
zangeres Donna Pessy met
een mix van soul, funk & disco
en veel meer! Veelzijdig en
toch met een eigen geluid.
Kinderdisco aan het begin van
de avond.

Einde Haltestraat:

Ruud Jansen Band

Toetsenvirtuoos en stemkunstenaar Ruud Jansen neemt
zijn XL band mee.

Feilloos weet Ruud de wensen
van zijn trouwe publiek in te
schatten voor een feest op dit
podium!

Dorpsplein:

The BieT

Deze 6 enthousiaste musici zijn
nog maar net begonnen met
optreden. Op het dorpsplein
zijn zij de openings-act van de
avond en kunnen dan laten zien
en horen of zij klaar zijn voor
het grote werk.

Dorpsplein (2e optreden):

Jamento!

De coverband Jamento is de
meest bijzondere partyband die
er is. Uniek in stijl en werkwijze,
altijd met één doel: Dansen!
Het repertoire van de band is
een veelvoud van muziekstijlen
die met een overtuiging wordt
neergezet.

menigeen versteld zal
doen staan van hun muzikale
mogelijkheden.

In samenwerking met:

DJ MissBehave
Alle Podia:

Kerkplein:

marXbrothers

Speciaal en vooral spectaculair
in hun optredens. Jazz, Funk en
Soul voert de boventoon
bij deze
enthousiaste
coverband
die

DJ’s op de 4 podia vullen
pauzes en muzikale wensen!

N.B: Back to the 60’s Muziekfestival op Zat. 1 sept!
ZIE VOOR ACTUELE INFO: WWW.MUZIEKFESTIVALZANDVOORT.NL

Zie voor actuele info: www.muziekfestivalzandvoort.nl

www.vvvzandvoort.nl
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Stil staan
is geen optie!

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

Vind ons op

Zandvoortse Courant • nummer 34 • 23 augustus 2012

Zwem4daagse 2012

Er mag gedanst worden

Over twee weken zal voor de 15e keer de Zwem4daagse in

Het 3e muziekfestival van dit seizoen, komende zaterdag

tember tot en met vrijdag 14 september kunnen de deel-

en dansbare muziek. Het festival is mede in dit weekend

Zandvoort worden georganiseerd. Van maandag 10 sepnemers hun baantjes trekken. Er zijn 5 avonden waarop

gezwommen kan worden, er mag dus een avond worden

overgeslagen. De afstand is 250 meter (10 baantjes) of 500
meter (20 baantjes) per avond.
Elke avond kunt u starten
tussen 18.00 uur en 20.30
uur in het zwembad van
Center Parcs. De entree is via
de zij-ingang. Op de laatste
avond worden de medail
les uitgedeeld. Omdat de
Zwem4daagse dit jaar voor
de 15e keer wordt gehouden,
organiseren wij voor alle deel
nemers op de slotavond een
barbecue. Vanaf 20.00 uur zal
de spetterende Aqua-Disco
starten. Deze disco is alleen
voor de deelnemers van de
zwemvierdaagse.
Er kunnen maximaal 350 deel

nemers meedoen. Dus koop
snel uw kaarten want op=op.
Als u de kaart bij de start in
levert, krijgt U hiervoor een
polsbandje en een barbecue
kaart. Alleen deelnemers met
een polsbandje mogen het
water in. De kaarten kosten
€ 10 en zijn te koop bij: Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht, bij Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12 en bij
Martine Joustra, Witte Veld
11. Voor de deelnemers aan
de triatlon liggen de kaarten
klaar bij de start. Meer infor
matie kunt u vinden op www.
zandvoortse4daagse.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.

Gasthuisplein Evenementenplein?
Nou dat was aanvankelijk wel de bedoeling, maar in de praktijk
is het toch iets anders gelopen. Waar de door de gemeente
geplande evenementen slechts sporadisch plaats vinden op het
Gasthuisplein, blijken hangjongeren wel in staat te zijn om een
24/7 programma in elkaar te draaien.Afhankelijk van het weer
en natuurlijk hoe laat de school uit gaat spreken ze hier graag
met elkaar af. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Dit kan bijna op
elk moment van de dag plaatsvinden, als het maar niet te vroeg
in de ochtend is. Waar veel horecaondernemingen moeten sluiten
om een uur of twee, gaat de nacht nog even lekker door op het
Gasthuisplein (zonder vergunning) want dat sluit pas wanneer de
jongens en meisjes echt hun ogen niet meer open kunnen houden.
Hier een opsomming van leuke evenementen die jongeren graag
organiseren: gillen, schreeuwen, intimideren, scootertjes met
kapotte uitlaten starten (en weer uitzetten), slippen met de
scooter, over de stoep scheuren met de scooter, opvallend naar
binnen kijken, blowen, alcohol drinken en daarna nog harder
schreeuwen, en om de pret compleet te maken zo nu en dan
eens iets vernielen.
Dit is allemaal wel leuk en aardig, maar we hadden er nog niet bij
verteld dat al deze activiteiten op nog geen 3 meter van onze
voordeur plaats vinden. GRATIS!
En nu even serieus... Hoeveel kan een mens hebben? Weet u het?

Bewoners Gasthuisplein

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Komend weekend
koel en wisselvallig

25 augustus, is er echt een voor de liefhebbers van lekkere
gepland omdat er veel bezoekers van de DTM worden verwacht.

Op 4 buitenpodia treden een
aantal bands van naam op die
zich thuis voelen in het feest
circuit en het jong en oud
naar de zin weten te maken.
Op het Dorpsplein treedt
onder andere de coverband
Jamento op. Deze bijzon
dere partyband heeft vaker
in Zandvoort opgetreden en
zorgt er altijd voor dat er veel
vuldig gedanst wordt. Op het
podium in het midden van
de Haltestraat treedt een
andere goede bekende van
Zandvoort op: Bob Color. Hij
neemt zijn hele band mee
inclusief de exotische zan
geres Dona Pessy. Op het
Kerkplein voeren jazz, funk

2012 nog een keer 30 graden of meer wordt is niet zo

heel groot. Toch kan het tot pakweg half september nog
en soul de boventoon met
de MarXbrothers. Het po
dium aan het einde van de
Haltestraat wordt ingeruimd
voor de man die zijn sporen
meer dan verdiend heeft
in de Nederlandse muziek
scene. Ruud Jansen, die zo
zachtjes aan een fenomeen
aan het worden is, neemt zijn
volledige band mee.
Tijdens de pauzes op de di
verse podia zullen Dj’s die
de sfeer erin houden met
hun dansbare klanken. Het
Dansfestival op zaterdag 25
augustus begint vanaf 19.00
uur, op het podium midden
Haltestraat start om 18.00
uur een kinderdisco

Beste Mandy,
Met plezier lees ik elke keer je column. Vorige keer (Digiland)
was ik verbaasd over je conclusie ten aanzien van het niet
gebruiken van social media. ".........mensen die zich verre van
social media houden, mogelijke kandidaat voor de categorie
'verdacht'! Hoezo? Omdat deze mensen bewust weten op die
manier minder makkelijk traceerbaar te zijn voor justitie en
het daardoor zou kunnen lijken alsof ze juist iets te verbergen
hebben."
Ik kan mij voorstellen dat je dit iets genuanceerd moet lezen,
maar toch! Ik ben iemand die absoluut geen gebruik maakt
van' social media'. Voor mij is het zelfs verre van sociaal. Hoe
gemakkelijk is het om, min of meer anoniem en impulsief, kreten
en uitspraken te tikken. De consequenties van dit soort acties
komen later pas tot uiting en lezen/horen we dan weer via de
'reguliere' media. Ik ben mij ervan bewust dat er ook goede
zaken mogelijk zijn en ook gebeuren.
Voor mij is sociaal: mensen in de ogen te kijken en met belangstelling hun reactie af wachten. Daarbij komt dat het zoveel
tijd in beslag neemt dat de smartphones aan de handen blijken
te groeien en men nauwelijks meer tijd heeft om mensen aan
te kijken, laat staan te groeten. Laat mij maar mailen (thuis
op mijn laptopje), SMS’en en bellen, daar ben ik al druk genoeg
mee. Ik kan nog wel even doorgaan maar dat is niet meer nodig
denk ik. Misschien kom ik je nog eens tegen en kunnen we
samen met een 'glaasje' of een 'kopje' elkaar leren kennen
en 'bomen' over een of ander onderwerp.
Heel veel succes met je column.
Uschi Rietkerk
(op persoonlijke titel)

De korte hitte-explosie is voorbij en de kans dat het in

tot tropische waarden komen in Nederland en zelfs een
hittegolf is niet uitgesloten begin september, maar is
wel een zeldzaamheid.

Zandvoort en Bentveld piek
ten afgelopen zaterdag en
zondag op een graad of 3233 en landelijk werd een top
maximum genoteerd van
afgerond 37 graden. Doordat
er beregend werd (was op de
TV te zien in het journaal)
op het aanpalende grasveld
bij het KNMI-station Ell bij
Weert, viel de temperatuur
waarschijnlijk niet hoger uit
dan de gemeten 36,7 graden.
Regen op het gras werkt im
mers verkoelend.

deels) is het nagenoeg droog
bij prima temperaturen van
rond de 20 graden. De zuid
wester waait wel al flink door
in het open veld en vlak aan
zee. In het weekend komt
een depressie op bezoek in
het Noordzeegebied en dat
stimuleert de buienactiviteit
in vooral onze randstedelijke
gebieden. De zaterdag en
zondag geven een paar flin
ke buien zoals gezegd en met
amper 19 graden is het niet
koud, maar wel tamelijk koel,
zeker bij die doorwaaiende
Al met al is deze augustus wind uit zuidwest of west.
maand nu zo’n anderhalve
graad te warm in West- Dan is er ook nog raddraai
Nederland en de zomer in er Gordon, een tropische
totaal is stiekem op weg naar cycloon nabij de Azoren.
een notering bij de warmste Waarschijnlijk wordt die ex25 zomers van de afgelopen cycloon later opgenomen in
honderd jaar (hoezo slechte de reguliere straalstroom en
zomer?).
kan ons weerpatroon nadien
nog gaan bederven in de
Het komende weekend zal vorm van actieve buien en
totaal anders verlopen dan veel wind. Zo’n ex-cycloon kan
het afgelopen tropenweek ook juist voor mooi weer zor
end. Enkele stevige buien, gen in West-Europa. Daarover
mogelijk met onweer, een volgende week eventueel
flinke zuidwester en slechts meer in dit weeroverzicht..
18-20 graden zullen (naast
die paar zonnige momenten) Nazomerweer begin sep
de ingrediënten zijn van het tember? Meer informatie via
Zandvoortse weer dan.
www.weerprimeur.nl of via
0900-1234554.
Donderdag (en waarschijn
lijk vrijdag ook nog groten weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

20

20

19

18-19

Min

14

14

15

14

Zon

60%

40%

40%

25%

Neerslag

25%

45%

90%

90%

wzw. 4-5

z. 4

zzw. 4-6

zw. 4-6

Weer
Temperatuur

Wind
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Krant niet ontvangen?

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

waterstanden

Actie vanaf

donderdag 23 augustus
t/m zondag 26 augustus
Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.



Oat Bran heel € 1,75



5 krentenbollen € 1,95

Zalmtartaar
met dille, kappertjes en crème fraîche
of
Lamsham
met groene kruidendressing
❖
Gebakken heilbotfilet
met kreeftensaus
of
Runderrib-eye
met champignonroomsaus
❖
Sorbetijs
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

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

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

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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Bintang Nederlands senioren- en dagmenu

n
a
D sen

Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa
Groot openingsbal op 1 september,
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag
13 september
Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort
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Weekoverzicht : 24 Augustus t/m 30 Augustus
24 vrijdag
: aardappelen / sla / kibbeling
25 zaterdag
: aardappelen / spinazie ei en speklapjes
26 zondag
: aardappelen / doperwtjes / sudderlapjes
28 dinsdag
: aardappelen / rodekool met appeltjes / gebraden kip
29 woensdag : aardappelen / rode bietjes / gehaktbal
30 donderdag : aardappelen / worteltjes / schnitzel
Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Italiaanse pasta's Indonesische rames en rijsttafel gerechten

Voor alle ZandvoortPashouders
de aanbiedingen van deze week

Wist u al dat wij de nieuwe
collectie leren tassen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Hele maand augustus voor Pashouders:

Vers gegrilde kippenbouten

4 stuks € 5 ,-

Lekker op brood maar ook bij de borrel

www.slagerijhorneman.nl

Nu 500 gram € 5,95

kijk ook eens op onze website:

Belegen komijnekaas

bruine boterham met boter en….mmmm

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

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

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

Walk of Fame
herenshirts

Nieuwe collectie
is binnen!!!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht

Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Foto Menno Gorter - Grote Krocht

Individual Hairstyling - 06-19276204

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157

5%

Remy Draaijer - 06-54323689

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

PERSONAL TRAINER
Voor pashouders:

10% korting

op onze Zeeuwse mosselen gerechten!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - 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 F1

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

ZANDKORRELS

Zomerbloemen…..
prachtig!!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in: dia
betische voet*, reumatische
voet*, schimmeldiagnos
tieken 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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
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
.........................................................
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.
.........................................................
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

Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabeti
sche voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Was u op de zomermarkt
bij het healing station
en wilt u filmpjes
van genezingen zien?
Zie
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
6 avonden
(20:00-22:00 uur)
of ochtenden (10:00-12:00)
om de week, kosten € 135.
Voor informatie en
opgeven: www.rkarper.nl
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

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
.........................................................

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

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

Streef naar
rechtvaardigheid,
vroomheid, geloof, liefde,
volharding en zacht
moedigheid. -- 1 Timoteus
6:11. Voor info:
www.gebedzandvoort.nl
of bel 06-40236673

Trouw slotenservice
Sleutel kwijt?
Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587
.........................................................
15 september:
Kofferbakverkoop op
het Gasthuisplein.
Huur ook een
staplek vanaf € 7,50.
Voor de kids ook verkoop
op een kleedje vanaf: € 5.
Kijk op
www.onair-events.nl
voor meer info
.........................................................
Schoonmaakbedrijf
P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
2 rugzakken, 1 groot-1 klein,
nieuw: € 3 + € 5;
2 muskietennetten € 4,50;
1 vrouwenbuste, hand
gesneden gesign. € 9,50;
2 badstof badjassen
mt. L € 3,50 p.st.;
1 römertopf, nieuw € 6,50.
Tel. 5713509
.........................................................
Ze zijn plat in Londen,
in Berlijn,
in Parijs
en in Staphorst,
The Hedi’s International
.........................................................
Advies:
Annette ter Heijden is vrij.
24 aug. vanaf 12.30 uur
aanwezig bij Sheila in
Tea Licious (Jupiter Plaza)
en geeft u advies over de
producten in de winkel.
Om 20.00 uur workshop
over gezonde voeding.
Entree € 5,-.
Reservering voor
avond: 5716511.
.........................................................
Te huur:
appartement aan
boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T. Max. 2-3 pers.
Tel. 06-29881257
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C U L T U UR
Zandvoorts Mannenkoor viert
30-jarig bestaan met jubileumconcert
Op 26 augustus 2012 viert het Zandvoort Mannenkoor haar

30-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan willen deze enthousiaste zangers laten horen wat zij aan muzikale bassen, tenoren en baritons ‘in huis’ hebben door middel van
een jubileumconcert.

3 decennia Zandvoorts Mannenkoor

Deze groep mannen, die tot
2011 hun domicilie hadden in
het Gemeenschapshuis, zijn
sinds die tijd verhuisd naar
‘de overkant’, naar de Blauwe
Tram in het Louis Davids
Carré in Zandvoort om met
elkaar te zingen. Zij bereiden
zich daar niet alleen voor om
met elkaar een concert te
geven dat klinkt als een klok.
Een goede vriendschapsband

opbouwen is voor hen net zo
belangrijk. Het koor is dan ook
in al die jaren uitgegroeid tot
een hechte vriendengroep.
Het koor heeft heel wat in de
mars. Lokaal, regionaal, lan
delijk en zelfs internationaal
brengen zij hun luisteraars
een repertoire van klassiek
tot opera en van musical,
via Russisch tot Latijn en

Sporen uit het verleden

Catalaans, van pop tot smart
lap en tot folklore. U kunt het
zo gek niet bedenken of deze
mannen zingen het. Dat zij
daar hard voor moeten wer
ken hoeft niet vermeld. Onder
de bezielende leiding van de
huidige dirigent, Wim de
Vries, heeft het koor zich in
deze dertig jaar ontwikkelt
tot het huidige hoge niveau.
Mocht u besluiten om u
aan te melden voor dit koor,
dan kunt u ook eerst gaan
luisteren naar het jubile
umconcert komende zon
dag, 26 augustus, dat om
14.30 uur wordt geven in
de Agathakerk aan de Grote
Krocht in Zandvoort. De kerk
gaat om 14.00 uur open en
de toegang bedraagt € 10.
Komt allen want het ‘Lied van
de (Zandvoortse) zee’ hoort
u natuurlijk alleen maar bij
het Zandvoorts Mannenkoor.
Meer informatie vindt u op
www.zandvoortsmannen
koor.nl.

Il Canto di Rame kreeg
oneerlijke concurrentie
Het gezelschap Ik Cante di Rame, dat afgelopen zondag

in het kader van de Kerkpleinconcerten in de Protestantse
kerk optrad, heeft oneeerlijke concurrentie gekregen van

de zon. Terwijl vele duizenden zich op het strand vermaak-

ten in de zon en afkoeling zochten in zee, speelden de vier
dames voor een bijna lege kerk. Overmacht dus.

Il Canto di Rame

En dat terwijl er een prachtig
programma op de rol stond.
Voor de pauze was het alleen
de ‘oude’ meesters als Georg
Friedrich Händel en Henry
Purcell, waarvan liederen en
stukken gespeeld werden
in verschillende setting. Het
magistrale Knipscheerorgel
werd zeer bekwaam bespeeld

door de Estse Liga Vilmane,
hetgeen heel duidelijk werd
in het orgelstuk Variations
“John come kiss me now”
van de hand van de Engelse
toondichter William Byrd die
in het tweede gedeelte van
de 16e eeuw de toonaange
vende componist was. Muziek
om kippenvel van te krijgen.

Komende zaterdag zal de Zandvoortse zangeres Rhodês,
alias Cathy Somé Lottin, op het Museumpodium staan.
Onze plaatsgenote zal daar optreden in het kader van de

maandelijkse kunstuitingen die het Zandvoorts Museum

De glas-in-lood afbeelding van deze week is in een

organiseert.

deur geplaatst. Het is geen Zandvoortse afbeelding

van een straatje of iets dergelijks maar het heeft wel

een echt Zandvoorts verhaal. De deur kreeg een eervolle plek terug in het huis van Ankie en Leo Miezen-

beek, dat onlangs een ‘make over’ kreeg van het TVprogramma ‘Welcome Home’.
Op de afbeelding staat
een fruitschaal met een
tros druiven als middel
punt. Op de achtergrond
staan decoratief een fles
en een glas, die een ver
binding hebben met de
druiven.

Het verhaal er achter

De grootouders van Leo
Miezenbeek hebben ja

renlang een groentezaak
gehad in de Haltestraat,
waar nu discotheek Chin
Chin in gevestigd is. Toen
opa en oma Van den Berg
een huis kochten aan de
Haarlemmerstraat, liet
oma bij de firma Van der
Mije een glas-in-loodraam
maken en als knipoog naar
de groentezaak is er een
fruitschaal in het raam ge

tekend. De deur werd als
afscheiding van de kamer
en suite gebruikt. Later
is de kamer doorgetrok
ken en had de deur geen
functie meer. Gelukkig is
de deur al die tijd bewaard
gebleven want het dient
nu als mooie blikvanger
tussen gang en huiska
mer. Wie bewaart die
heeft wat.

Het komende concert van de
stichting Classic Concerts zal
het concert met de laurea
ten van het Prinses Christina
Concours zijn. Om deze reden
kan Classic Concerts nog niet
aangeven welke artiesten in
Zandvoort acte de présence
zullen gaan geven. Dat wordt
op een later tijdstip bekend
gemaakt. Dat het een bijzon
der concert gaat worden staat
in ieder geval vast. Noteert u
alvast zondag 16 september in
uw agenda

Rhodês op het Museumpodium

door Nel Kerkman

Tussen de schuifdeuren

Ook de fraaie stem van so
praan Elske te Lindert kreeg
voldoende ruimte om zich te
ontplooien. De beide andere
dames, Daniëlle Egberts op
de trompet en Marije Toenink
met haar cello deden ook nog
eens een behoorlijke duit in
het zakje waardoor er een zeer
afgewogen concert de weini
ge bezoekers toch zeer boeide.
Jammer want de dames ver
dienden zeer zeker veel meer
toehoorders.

Cathy Somé Lottin, alias Rhodês

Rhodês timmert op dit mo
ment hard aan de weg en dat
levert een behoorlijk succes
op. Haar onlangs verschenen
eerste CD zal binnenkort in
het kader van de belangstel
ling staan tijdens een fees
telijke presentatie in Club

Nautique. De CD zal door een
aantal videoclips in de media
worden begeleid. Cathy Somé
Lottin maakt zwoele loungeachtige muziek en wordt gere
geld vergeleken met zangeres
Sadé en dat zou zomaar een
groot voordeel kunnen zijn. Al

jarenlang schrijft zij haar ei
gen teksten en muziek. In haar
liedjes proef je haar liefde voor
muziek, creativiteit en de licht
heid van het leven. Prachtige
en lekker in het gehoor lig
gende muziek heeft dat op
geleverd, die u dus komende
zaterdag kunt beluisteren.
Het ‘miniconcert’ in het
Zandvoorts Museum be
gint zaterdag om 15.00
uur en duurt een uur.
Belangstellenden worden
verzocht om zich rond 14.45
uur te verzamelen voor het
Zandvoorts Museum. De en
tree is voor houders van een
museum jaarkaart gratis en
mocht u die niet in bezit heb
ben dan bedraagt de entree
slechts € 2,25. De jeugd tot de
leeftijd van 18 jaar heeft overi
gens altijd gratis toegang tot
het Zandvoorts Museum.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Gratis
bandencheck

VERSTEEGE’S IJZERHANDEL
Buitenschoolse opvang De Boomhut

Laat uw vakantie niet stranden,
controleer uw banden!

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

APK

Bel nu voor een afspraak…

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
 023-5719013

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

Mededeling aan
alle inwoners
van Zandvoort
en omgeving
Op 31 augustus en 1 en 2 september, zal op Circuit Park Zandvoort
het evenement

‘Historic Grand Prix’ 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 zogenoemde 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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Wij zijn gevraagd om vrijwillig enkele zwakke
Europese landen te ondersteunen.
Na rijp beraad ging onze voorkeur uit
naar Griekenland en Portugal.

Daarom zijn wij gesloten vanaf
26 Augustus t/m 16 September
P.S.: Eventuele donaties of betalingen
zijn t/m zaterdag welkom
Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023 - 571 25 54

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

Gemeentelijke publicatie week 34 - 2012
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.

VERKIEZING TWEEDE KAMER 2012
Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012
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 29 augustus
2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van
de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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 31 juli 2012 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 de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012 een kiezer
is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere
gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

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.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Verzonden omgevingsvergunningen

A. Schriftelijke aanvraag

Omgevingsvergunning

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 29 augustus 2012, door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente,
waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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 vrijdag 7 september 2012 tot 12.30 uur, de stempas
over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 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 vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
- Celsiusstraat 204, kappen boom, ingekomen 13 augustus
2012, 2012-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 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

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Julianaweg 29, kappen van 10 bomen, verzonden 13 augustus
2012, 2012-VV-078
Bentveld:
- Teunisbloemlaan 3, gedeeltelijk vervangen balkonhek (uitbreiden balkon), verzonden 13 augustus 2012, 2012-VV-080

Evenementenvergunningen verleend.
Shanty- en Zeeliederenfestival op 30 september:

Er is een evenementenvergunning verleend aan B. Zonneveld
voor het Shanty- Zeeliederenfestival op 30 september 2012 van
13:00 uur tot 17:30 uur.

Verkeersbesluiten:
Verkeersmaatregelen Grand Prix Parade en Muziekfestival
1 september.

Zaterdag 1 september 2012 van 15:00 tot 0:00 uur worden
de Grand Prix Parade en Muziekfestival georganiseerd. Het is
nodig om voor dit evenement de volgende straten af te sluiten voor verkeer: Gasthuisplein, Kleine Krocht, Raadhuisplein
en de Haltestraat. Hiervoor is 18 juli 2012 een verkeersbesluit
genomen met kenmerk OB/CT/2012/06/001975.

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.

Zie vervolg pag. 14 >>>
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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.

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.

autosport

Bruno Spengler zorgde afgelopen weekend voor vrolijke
gezichten bij BMW op de Nürbürgring (D). BMW M bestond 40 jaar en hij luisterde deze festiviteiten op, met
een overwinning op het Duitse circuit. Het was op de Nürburgring toch al een BMW weekend, want Martin Tomczyk pakte de derde plaats. De winnaar op Circuit Park
Zandvoort in 2011, Mike Rockenfeller, moest genoegen
nemen met een vijfde plaats. Gary Paffett blijft leider in
het algemeen klassement en heeft twintig punten voorsprong op Spengler.

Pitstop tijdens de DTM
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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.

surf'n beach

Nieuwkomer BMW komt met veel
zelfvertrouwen naar Circuit Park Zandvoort

Het heeft lang geduurd maar
nadat Opel in 2005 de DTM
verliet, hebben Mercedes
en Audi er een tweestrijd

Openingstijden begraafplaats

van gemaakt. Vorig jaar be
sloot BMW terug te keren.
Het startveld is daardoor
wat groter geworden. BMW

komt met zes wagens naar
‘onze’ racepiste met daarbij
de Portugees Augusto Farfus
en de Brit Andy Priaulx die in
de WTCC furore maakten. Er
is dit jaar helaas geen plaats
voor een Nederlander in de
DTM.
Audi bewaart goede her
inneringen. Zoals eerder
vermeld, won Rockenfeller
de race van afgelopen jaar,
hoewel er meerdere over
winningen van dit merk zijn
geweest. Mathias Ekström
deed dat bijvoorbeeld in
2002. Voor Audi was dat des
tijds de eerste overwinning.
Hoewel er geen Nederlander
dit jaar vertegenwoordigt is
in de DTM, heeft ons land wel
ooit een Nederlandse over
winnaar gekend. In 2003
stond Christijan Albers op
de hoogste trede van het
schavot.
Naast de DTM zijn er ook
wedstrijden in de Formule
3 om de Euroseries. In dat
veld rijdt de winnaar van

de Masters van dit jaar
mee, Daniel Juncadella. De
Spanjaard leidt ook het klas
sement, maar kende een wis
selend weekend. Juncadella
won de eerste race, maar
in de twee daaropvolgende
races, kwam hij er niet aan
te pas. Bovendien zorgde hij
ervoor dat een andere deel
nemer uit de Masters, Felix
Rosenquist, tijdens de derde
race geen kant op kon met
een crash als gevolg. In to
taal komen 14 bolides naar
Zandvoort. Op dit moment
doet er geen Nederlander
mee, maar helemaal uit te
sluiten is dat niet.
Naast de DTM en de Formule
3 zullen de Porsche Carrera's
en de Super Challenge
gaan rijden. In de Super
Challenge zullen in ieder
geval Nederlanders te zien
zijn. In de Porsche Carrera
Cup is dat ook mogelijk. Vorig
jaar was Jeroen Bleekemolen
een gastrijder en behaalde
toen de overwinning op het
Zandvoortse duinencircuit.

3e Surf ’n Beach Filmfestival
Komende zaterdag, 25 augustus,
is het weer zover. Na 2 succesvolle
edities organiseert de stichting
‘Free Your Dreams’ voor de 3e
keer het ‘Surf ’n Beach Filmfestival’ bij The Spot in Zandvoort!
Bij een filmfestival horen van
zelfsprekend films, maar bij
het Surf ’n Beach Filmfestival
draait het alleen om films met
passie of een boodschap ver
taald in originele, authentieke,
indrukwekkende beelden die
ontroerend of spraakmakend
zijn, op het gebied van strand,
surfen en aanverwante spor
ten. De stichting ‘Free Your
Dreams’ (FYD) presenteert dit
jaar voor het 3e seizoen een
serie filmvoorstellingen op
het strand. In samenwerking
met The Spot en O’Neill wor
den ‘filmmarathons’ georga
niseerd waarbij de lifestyle
van het surfen centraal staat.
Het platform biedt ruimte
voor allerlei bijzondere films
over onder andere kiten, golf
surfen, windsurfen en natuur
lijk ook over de nieuwste trend
op het gebied van watersport,
het stand up paddelen.

Stichting FYD wil mensen
kennis laten maken met de
spirit van de surfsporten.
Kitesurfers, stand-up paddle
boarders, surfers of windsur
fers, het zijn allemaal mensen
die heel erg dicht bij de natuur
staan. Voorafgaand aan alle
voorstellingen staat The Spot
garant voor een speciaal ‘Surf
’n Beach Filmfestival-menu’
en bij het thema passende
eerlijke gerechten en drank
jes. De entree van het ‘Surf ’n
Beach Filmfestival’ is gratis,
maar een donatie via de Gift
Box @ Venue The Spot wordt
zeer op prijs gesteld. Aanvang
15.00 uur. Locatie: The Spot,
strandafgang boulevard
Barnaart 23-a Zandvoort.
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Gehalveerde Tweedaagse van Zandvoort
Op zaterdag waren de weersomstandigheden nog gunstig

bij de lange afstands zeilwedstrijd 'Eneco Luchterduinen

Race', die ooit op de agenda stond als de NAM-REM race en
daarvoor als Rondje REM. Op zondag echter was bij de twee-

de dag, de kortebaanraces voor catamarans van Nederland,
geen zuchtje wind te bekennen en deze wedstrijden werden dus helaas afgelast. Ondanks dat kijkt de Watersportvereniging Zandvoort (WVZ), met medewerking van talloze
vrijwilligers, terug op een fanatisch zeilweekend.

Start van de Eneco Luchterduinen race | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Onder auspiciën van de nieu
we sponsor Eneco, heeft de
NAM-REM race een andere
naam gekregen, namelijk de

‘Luchterduinen Race’. Na het
verwijderen van het voor
malige REM-eiland, door
Rijkswaterstaat, is er een al
ternatief gezocht want een
wedstrijd waarbij je, gemeten

langs een rechte lijn circa 50
kilometer de zee opgaat, is nog
steeds uniek in Nederland. Vijf
kilometer voor de kust varen
de catamarans, afhankelijk
van de windrichting, vanaf
de Watersportvereniging
Zandvoort via Noordwijk
langs de NAM 22-boei weer
terug naar Zandvoort. Het
nogal saaie keerpunt langs
deze boei werd dit keer op
geluisterd door een 3 meter
grote oranje heliumballon
met de naam van de spon
sor erop. Afgelopen zaterdag
laveerden 71 boten rond 11.30
uur op zee en wachtten op
het startsignaal om zo snel
mogelijk als eerste over de
startlijn te gaan om te probe
ren om als eerste weer terug
in Zandvoort te zijn.

De winnaars

In de uitslag voor de klasse
van de vloot met OG (Texel
Rating <= 108) werden Mischa
Heemskerk en Bastiaan Tentij
als eerste afgevlagd, tweede

werden Wimpie Geijsen en
Riekie van Capelle en de der
de plaats was voor Cees van
Asselt en Karel Begemann. De
uitslag voor de klasse voor de
vloot OK (TR>108) is: 1. Thomas
de Jong (solo), 2. Rogier en
Arthur Staal en 3. Herman
Schouten en Rinske de Haas.
Op lange traject baan NAM 22
Boei OK (TR>108) 1. Sander en
Jesse Schuurman en 2. Henk
en Charlotte de Boon.
Via het Texel Rating-systeem
kunnen verschillende types
catamarans tegen elkaar
wedstrijdvaren. Aan het ein
de van de wedstrijd wordt
de eindtijd gedeeld door de
Texel Rating van de catama
ran, meestal getal tussen
de 80 en 120, waardoor een
gecorrigeerde tijd berekend
wordt. Deze gecorrigeerde
tijden worden vermenigvul
digd met 100 en met elkaar
vergeleken. Diegene met de
laagste gecorrigeerde tijd
heeft uiteindelijk gewonnen.

voetbal
SV Zandvoort kent ongekend slechte generale
Als een ongekende slechte generale, een voorbode is voor
een goed seizoen, dan zou SV Zandvoort zomaar eens titelkandidaat in de 2e Klasse A kunnen zijn. De wedstrijden in

het voorseizoen, die om de Haarlems Dagblad Cup en die
om de KNVB-beker, zijn bijna desastreus verlopen. De wed-

strijden tot en met afgelopen zaterdag werden kansloos
door het elftal van Pieter Keur verloren en dat zijn er toch
niet minder dan vier.

Nigel Berg is net te laat voor zijn verdedigende actie

Veelal beschouwen de re
gionale oefenmeesters dit
soort wedstrijden als oefen
wedstrijden, maar dan moet
er wel voordeel uit gehaald

worden. Nu moet wel gezegd
worden dat de tegenstanders
in de Haarlems Dagblad Cup
van onze lokale club niet be
paald de eerste de beste wa

ren. Er werd uit gespeeld te
gen de reserves van FC Lisse,
een reserve Hoofdklasser,
en bij Aalsmeer dat, net als
Zandvoort, in de tweede
klasse speelt. Thuis moch
ten de mannen van Keur de
gastheren zijn van Pancratius,
dat tegenwoordig in de eer
ste klasse A van het zondag
voetbal speelt. Zowel in Lisse
(4-0) als in Aalsmeer (4-2)
kon Zandvoort geen potten
breken. Ook Pancratius was
in Zandvoort te sterk. De
Badhoevedorpers wonnen
gemakkelijk met 2-5.
Ook de wedstrijden om de
KNVB-beker waren voor
alsnog niet voor Zandvoort
weggelegd. Vorige week
dinsdag was de zondag 2e
klasser Hoofddorp op eigen
terrein met 2-5 veel te sterk
en zaterdag werd, misschien
wel onnodig, van de reserves

van Odin ’59 uit Heemskerk,
dat in de reserve Hoofdklasse
uitkomt, met 1-3 verloren. De
trouwe supporters, die de
wedstrijden in de aanloop
van dit seizoen hebben ge
zien, kwalificeerden ove
rigens de wedstrijd tegen
Odin ’59 wel als de beste tot
nu toe.
Zandvoort kon in ieder geval,
door werk en vakantie, nog
niet over de sterkste opstel
ling beschikken. Het is een
gegeven dat veel Zandvoortse
voetballers, veelal in de aan
loop naar het seizoen, geen
acte de présence kunnen ge
ven wegens werkzaamheden
op het strand. De terugkeer,
na een groot aantal jaren, van
Boy Visser in de hoofdmacht
van SV Zandvoort is zeer po
sitief. Deze sterke spits moet
veel wedstrijden kunnen ma
ken voor Zandvoort.

Zandvoortse zeiler Open
Duits Laser Kampioen
De Zandvoortse Laser-zeiler Martijn Ozinga is tijdens de
Open Duitse kampioenschappen in Warnemunde, aan de
Oostzee kust in het uiterste noorden van Duitsland, Duits
Open Kampioen geworden. In een veld van 78 boten en 8
nationaliteiten werd hij heel knap eerste.

Martijn Ozinga in zijn Laser

Eerder dit jaar werd Ozinga
al in zijn klasse, 35 tot 45 jaar,
Nederlands kampioen en al
deze kampioenschappen tel
len mee voor het Euromaster
circuit waarin hij, door zijn
goede resultaten, nu dan
ook aan de leiding gaat.
Ozinga heeft al jaren deel
genomen aan Europese en
Wereldkampioenschappen
en heeft in het Olympische
jaar 1996 zelfs gezeild in de
Olympische selectie maar
haalde net geen afvaardi
ging naar de Spelen van
Atlanta. Onlangs werd land
genote Marit Bouwmeester
trouwens knap tweede op
de Olympische Spelen in
Londen. Ozinga bereidt zich
nu voor op de Europese

Kampioenschappen die in de
eerste week van oktober in
Rosas (S) gaan plaatsvinden.
De Laser is een zeilboot die
tot een zeer populaire zeil
klasse behoort. Het is een
gemiddelde zeilboot met
zwaard waarvan het gewicht
rond de 60 kilogram ligt.
Een Laser is in principe een
‘eenmansbootje’ waarmee
heel vaak officiële zeilwed
strijden worden gehouden
maar er zijn ook types die
een bemanningslid hebben.
Er is een aantal verschillende
types Laser. Deze verschillen
van elkaar door het soort tui
gage, zoals het zeiloppervlak.
De romp is identiek voor al
deze types.

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
Amice Advocaten B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dorsman Assurantiën

Grand Café Restaurant XL
La Bonbonnière
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Restaurant EVI
Sea Optiek
Slender You
Tandartspraktijk Wijnands
Thalassa Strandpaviljoen 18
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Versteege's IJzerhandel
VVV Zandvoort/Muziekfestival
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoorts Museum
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DTM festival:
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De geschiedenis
van zandbouwen
in Zandvoort

Jan Lammers opent BMW Driving
Experience Center

Sport
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Mannenkoor
op dreef tijdens
jubileumconcert

Ondanks regenval
volle tribunes
tijdens DTM

Timmerend de week door
Deze week beleven 100 Zandvoortse jongeren van 8 tot 12 jaar de week van hun leven.
Afgelopen maandag opende wethouder Gert Toonen het eerste Zandvoortse Timmerdorp, nabij parkeerterrein De Zuid. Een week lang timmeren, zagen en schilderen dat
het een lust is.

Openingshandeling van Jan Lammers vond plaats op de baan

Oud-Zandvoorter, coureur en slipexpert Jan Lammers heeft afgelopen zaterdag
officieel het BMW Driving Experience Center Slotemakers geopend. Hiermee kreeg
de ‘oude’ Slotemakers Antislipschool een geheel nieuwe dimensie.
Al meer dan 50 jaar bestaat
de eerste antislipschool van
Nederland in Zandvoort, ooit
gestart door de oud-straaljagerpiloot en ‘bon vivant’ Rob
Slotemaker. Hij kan met recht
de nestor van de vaderlandse
autosportwereld genoemd
worden en is helaas op veel
te jonge leeftijd in het harnas verongelukt. Onder andere Jan Lammers hield zich
na het overlijden van ‘Sloot’

De Mannetjes

Politiek reces
weer voorbij

‘Aan al het goede
komt een einde’

bezig met de continuering
van zijn antislipschool, later
gesteund door anderen.
De huidige tijd, met auto’s die
voorzien zijn van de meest
technologische snufjes en
computers, vraagt echter om
een heel andere aanpak van
het beheersen van de auto.
BMW is daarom een geheel
nieuw pakket van autobeheersing gestart en dat heeft
uitgemond in de zogenoemde BMW Driving Experience,
een serie van lespakketten
gesneden op de huidige generatie auto’s. In Zandvoort
gaat BMW zelfs nog een
stapje verder. In navolging
van de wereldwijde keten
van BMW Driving Experience
Centers komt er nu voor het
eerst een center dat een eigen naam heeft gekregen:
BMW Driving Experience
Center Slotemakers, uniek in
de wereld en hiermee wordt
Zandvoort weer eens op de
wereldkaart gezet.

BMW Driving Experience
Center Slotemakers biedt
een keuze uit een 24-tal
d i ve r s e p ro g ra m m a ’s,
waarin deelnemers leren
om effectief maar ook zuinig met hun auto om te
gaan. En op de vraag of
het aloude slippen, of
eigenlijk het niet slippen, niet meer bestaat
antwoordt Lammers: “Zeker
nog wel maar je krijgt er
veel meer bij dan hetgeen
dat wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld en
onderwezen. Ik ben dan
ook heel blij en tevens
heel trots dat Slotemakers
Antislipschool een BMW
Driving Experience Center is
geworden.” Mooie ontwikkelingen dus aan de rand van
Circuit Park Zandvoort, dat
tevens een onderdeel zal uit
gaan maken in een aantal
lespakketten van BMW,
en de naam Slotemaker
zal voorlopig niet uit het
Zandvoortse verdwijnen.

De voorinschrijving was al
rap vol mede omdat de organisatie vanwege de veiligheid
niet meer dan 100 kinderen
wilde toelaten. “De belangstelling was vele malen groter maar we hebben expres
de boot afgehouden. We zouden dan nog meer vrijwilligers nodig hebben gehad en
dat is bijna niet te doen”, zei
een woordvoerder die aangaf
dat er vier vrijwilligers per
groep zijn. Als sponsoring
stelde IJzerhandel Zantvoort
voor ieder kind een echte
timmertas van DeWalt met

gereedschap ter beschikking,
die nu heel goed van pas
komt. Een T-shirt, in diverse
kleuren, geeft de groep aan
waar ze bij zijn ingedeeld.
De kinderen zijn in leeftijdsklassen ingedeeld en zowel
meisjes als jongens door
elkaar. Het is de bedoeling
dat ze in vijf dagen tijd een
houten huisje bouwen en dat
zo mooi mogelijk maken. Ze
hebben daarvoor de beschikking over stapels pallets die
de organisatie van heinde en
verre heeft verzameld. Maar

ook verf en stof voor gordijnen zal eraan te pas moeten komen. Een week lang
timmeren, zagen, verven en
lol maken is natuurlijk echt
het einde. ’s Middags wordt
er in de tent gezamenlijk
geluncht en om 16.00 uur
gaan de harde werkers moe
maar voldaan weer naar huis.
Op vrijdag wordt de week
afgesloten met een gezamenlijke barbecue. En dan
zal er zomaar een nieuwe
buurt aan Zandvoort toegevoegd kunnen worden: de
Timmerbuurt.

100 kinderen zijn druk in de weer in het Timmerdorp

Gemeenteraad
gaat weer vergaderen

Er zijn een paar aanpassingen in de manier waarop.
Lees verder op pag. 13
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten

waterstanden

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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Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Erika

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

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499
Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.

Spotlights
Onze Elly
56 jaar,

de eerste van de
Draijer-clan!
d
Van harte gefeliciteer
s
er
van je zusjes, zwag
en al hun kinderen.
2

Gerookte eendenborst
met frambozendressing
of
Garnalencocktail
❖
Gebakken tarbotfilet
met ravigotesaus
of
Lamshaasjes
met een saus van rode port en grove mosterd
❖
Petit grand dessert
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Wegens vakantie gesloten
van 3 t/m 14 september
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

✿ septem
ber ✿
✿ augustus
AUGUSTUS

31

EK Zandsculpturen - Bekendmaking van de

31

Friday Night Out - met Ruth Jacott.

winnaar. Zandvoorts Museum, aanvang 16.30 uur

Holland Casino Zandvoort, aanvang 20.00 uur

SEPTEMBER

1

Openingsbal - Danscentrum Rob Dolderman,
aanvang 20.00 uur

1

Grand Prix parade - Racebolides van weleer

1

Muziekfestival - ‘Back to the 60’s’,

paraderen door centrum. Aanvang 19.00 uur

podium Raadhuisplein, aanvang 20.00 uur

1+2 Historic Grand Prix - Circuit Park Zandvoort
2
9

Oost Fluor - Theatraal optreden van

3 gezonde meiden. Raadhuisplein, 13.00-16.0 uur

Jazz in Zandvoort - Scott Hamilton & Trio

Johan Clement. Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

Nieuwe start politieke vergaderingen
Komende dinsdag zal de politiek in Zandvoort een nieuwe
start maken na het zomerreces. Vooral het vergaderschema
is enigszins veranderd en komt zowel de raad als de inwoners en zeker ook de Zandvoortse Courant veel beter uit.
De raadsvergaderingen
Debat en Besluitvorming waren voorheen op woensdag
en gaan nu naar de dinsdag.
De Zandvoortse Courant kan
hierdoor in dezelfde week
nog verslag doen van de genomen besluiten.
Verder zullen de raadsvergadering Informatie en de Ronde
Tafel niet meer op één avond
plaatsvinden. Daar komt meer
tijd tussen, zodat er meer
ruimte komt voor informatieuitwisseling over de bespreekstukken en voor inbreng door

de inwoners. Op de bespreking zit hierdoor ook minder
tijdsdruk. Ook zal voortaan de
vergadering ‘Besluitvorming’
altijd 10 minuten na afloop
van die van ‘Debat’ starten.
Tot nu toe was er een vast
aanvangstijdstip, maar dat
bleek in de praktijk niet handig. Tot slot is besloten dat er
minder vergaderingen komen.
In plaats van eens in de twee
weken wordt de frequentie nu
eens in de drie tot vier weken
en dat haalt bij de raadsleden behoorlijk wat druk van
de ketel.

De Key verlaagt bepaalde huren

Woonstichting De Key heeft per 1 augustus jongstleden bepaalde huren met maximaal € 100 verlaagd. Meerpersoonshuishouden met een gezamenlijk inkomen van niet meer dan

€ 29.900 gaan maximaal € 562 per maand betalen en dat kan

Circus Zandvoort

een huurverlaging met het eerder genoemde bedrag beteke-

Bioscoopprogramma 29/08 - 05/09

nen. Zo wil De Key ervoor zorgen dat er ook voor meerper-

Brammetje Baas (NL)

bare en grotere sociale huurwoningen beschikbaar komen.

DO-VR-ZA-ZO-WO om 13.30 uur

Madagascar - 3D (NL)
DO-VR-ZA-ZO-WO om 15.30 uur

Best Exotic Marigold Hotel
DO t/m DI om 19.00 uur

Magic Mike
DO t/m DI om 21.30 uur

Gentlemen Prefer Blondes (uit 1953)
DO t/m DI om 21.30 uur

De Rouille Et D’Os
DO t/m DI om 21.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Komende dinsdag zal de
eerste vergadering weer
plaatsvinden: om 20.00
uur zal de raadsvergadering Informatie een interessante agenda afwerken.
Zo staan onder andere de
partiële herziening van het
bestemmingsplan Strand
en Duin en het raadsvoorstel om te komen tot een
nieuwe Nota Vent- en
Standplaatsenbeleid op
de agenda. De vergadering
is in de raadszaal en die is
te bereiken via de trappen
van het raadhuis aan het
Raadhuisplein. De deuren
gaan een half uur voor
aanvang open en de agenda is daar eventueel ter
beschikking.

soonshuishoudens met een laag inkomen voldoende betaalDe huurpanden moeten wel
sociale huurwoningen zijn die
aan bepaalde criteria moeten
voldoen. Zo moet de kale huur
liggen tussen de € 562 en
€ 664,66 per maand; moet de
samenstelling van het huishouden minimaal 2 personen zijn met een ‘verzameld’
inkomen van niet meer dan
€ 29.900. “Voor het verzamelinkomen moet u de inkomens
van uzelf en medebewoners,
zoals bijvoorbeeld uw partner
en/of kinderen bij elkaar optellen. Voor inwonende kinderen tot 23 jaar telt alleen
het inkomen boven € 4.527
mee. Het verzamelinkomen is
terug te vinden op de meest
recente (voorlopige) aanslag
inkomstenbelasting”, aldus
de voorlichter van de woonstichting.
“Wij willen minimaal 55%
van onze woningen, exclusief
studentenwoningen, verhuren met een huur onder de
€ 562 per maand. Dit berei-

ken we door onder andere
woningen af te toppen voor
meerpersoonshuishoudens
met een verzamelinkomen
lager dan € 29.900. We merken dat we aan deze doelgroep door de invoering van
de Donnerpunten minder
en minder grote woningen
kunnen bieden. We willen er
juist zijn voor de lage inkomens en daarom deze huurverlaging. We kiezen voor
meerpersoonshuishoudens
omdat zij niet in aanmerking
komen voor een aanvullende
huurtoeslag boven de € 562.
Eenpersoonshuishoudens
met een inkomen lager dan
€ 29.900 hebben recht op
een aanvullende toeslag
van 40%”, aldus Lidy van de
Schaft, directeur Wonen.
Per oktober 2011 zijn de zogenaamde Donnerpunten ingevoerd. Dit betekent dat in gebieden met woning schaarste,
zoals Amsterdam, Diemen en
Zandvoort waar de vraag naar

woningen groot is, bij nieuwe
verhuringen de huur met 15
tot 25 extra punten kan worden verhoogd. Sommige sociale huurwoningen stijgen
daardoor behoorlijk in prijs,
vaak boven de € 562. Om
voldoende aanbod voor deze
groep huurders te behouden,
brengt De Key daarom niet altijd de maximale toegestane
huurprijs in rekening.
(advertentie)

“Jeloi,
omdat ze bij Thalassa
het hele jaar open benne,
mot er gauw versterking
in de kombuis komme!
Zie verderop wie ze
allemaal nodig hebbe.”
Strandpaviljoen 18
www.thalassa18.nl

column

Volgens mij…
…zijn de zomermaanden
voorbij gevlogen. Nou ja, zomer? Nog even en dan gaat
het normale leven weer beginnen. De kinderen gaan
naar school en je kan je inschrijven bij diverse cursussen. Het zomerreces is over
en de gemeenteraadsleden
kunnen weer aan de bak. De
messen zijn geslepen.
Ook in huize Kerkman is de
rust weer gekeerd. ‘Leen
dieren’ zijn opgehaald door
de baasjes. Ook kleindochter
Madelief is, na een paar dagen logeren, terug naar Leek.
Samen met haar nichtje Eva
was het dubbele pret. Met
alle drukte in huis merk je
toch dat je een dagje ouder
wordt. Niet alles gaat meer
zo soepel. Zo is de uitdrukking
‘ze leven als hond en kat’ geen
verzinsel. Samen in één kamer
was vragen om ellende want
de kat kon flink naar de hond
uithalen. Was hond Boris in
de kamer dan bleef kat Anna
uitdagend met zwiepende
staart op de middelste tree
van de trap liggen. Lag Boris
’s avonds in de keuken dan
was Anna op de bank te vinden. Manlief liet Boris altijd
in de zuidduinen uit. Zo ook
de laatste dag naar huis. Trots
liet hij aan dochter zien hoe
Boris zich met andere honden
vermaakte. Alles was leuk tot
het moment dat Boris zich
ging rollen in: mensenpoep.
Wat een meur! En dat moest
straks de auto in? Na een
flinke boenpartij hebben we
Boris met gemengde gevoelens uitgezwaaid.
Ik moet bekennen dat wij de
dieren missen. Geen gemiauw
en geblaf. Niet meer opletten
of de buitendeur openstaat
want anders neemt de kat
de benen, geen rondje meer
door de duinen. De leegte
wordt gelukkig opgevuld met
gezellige dorpsevenementen
die nog gaan komen. Ik ben
zeer benieuwd naar
de bouwsels van het
Timmerdorp. Misschien
zit er wel een ‘Key’ van
een ontwerp bij!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand
18 augustus - 24 augustus 2012
Geboren:

Khloé Ilonka, dochter van: Hormeño Aardewerk,
Misha en: Vermolen, Catharina Petronella.
Ebba Marie, dochter van: van Dongen,
Ben en: Noorda, Eva Magdaleen.
Floor, dochter van: Peute, Pieter Johannes
Alexander en: Guldenaar, Ysanne.

Overleden:

Feije geb. Kamp, Elisabeth, oud 88 jaar.
Veeris, Erwin Anselmo, oud 74 jaar.
Eijgenhuijsen, Nicolaas, oud 75 jaar.
van den Nulft geb. van Ree, Charlotte
Maria Helena, oud 84 jaar.
van Leeuwen geb. Bonnet, Suze Johanna, oud 64 jaar.
van der Werff, Jacob, oud 89 jaar.
Reijnders, Herman Alfred Vincent, oud 61 jaar.
Ovaa, Jozias, oud 88 jaar.
Lindenkamp, Johannes Franciscus Albertus, oud 75 jaar.
Schreurs, Bernardo, oud 22 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur mevr. dra. T.J. Koens
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
www.aap-parochies.nl

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B - www.gebedzandvoort.nl

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

Programma
feestweek OOK Zandvoort
In de week van 17 t/m 22 september viert
OOK Zandvoort zijn 5 jarige bestaan.
Het Steunpunt OOK Zandvoort is in september
5 jaar gehuisvest in het nieuwe pand in de Flemingstraat.
Onderstaande activiteiten zijn gratis,
u dient zich voor 10 september op te geven.

Maandag 17 september
Koffie-In
Wethouder Toonen komt een ideeënboom plaatsen 10.30-12.00 uur
Sociale Media Workshop
Wat is Facebook en wat is Twitter? 14.00-15.30 uur
Improvisatie Toneel
Gratis proefles Wat houdt je tegen? 19.30-21.30 uur

Dinsdag 18 september
Mindfullness
‘met zorgzame aandacht leven op het moment zelf ’ 10.00 - 11.00 uur
U moet zich vooraf aanmelden bij Prezens (023) 518 76 40.

Zitdans
Dansen op comfortabele stoelen 14.00-15.00 uur
JazzDance 55 plus
Conditie bijhouden op muziek, gratis proefles! 14.30-15.30 uur

Woensdag 19 september
Mobiliteitsdag
op het plein voor OOK in de Flemingstraat 13:45-16:00 uur
O.a. racen met scootmobiel of rolstoel en een steprace voor kinderen
op het plein voor OOK Zandvoort. Tevens reparatie aan uw rollator,
scootmobiel of rolstoel mogelijk.

De ouderenadviseur
heeft deze middag een extra inloopspreekuur 14.00-15.00 uur
Spaanse Les
Gratis proefles voor beginners 19.30-21.00 uur
Ouder & PeuterYoga
Gratis proefles 09:00-10:00 uur

Donderdag 20 september
OOK Samen

Huiskamerproject voor senioren 10.00-16.00 uur

Vrijdag 21 september

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

leuk het is om de Nederlandse taal beter te leren.

Medische gym

Aanmelden tot 10 september 09.30-10.30 uur - Medische gym is
speciaal gericht op deelnemers met rug- en nekklachten en voor mensen
die herstellen van een blessure of van andere medische klachten.
Boetseren en Beeldhouwen
met klei of steen o.l.v. Marlene Sjerps 10.00-12.00 uur
Hatha Yoga
Gratis proefles om te ervaren wat Hatha Yoga is 12.30-13.30 uur

Zaterdag 22 september

Druk: Dijkman offset

Burendag

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Na de koffie kunt u een houten bank beschilderen samen met kunstenares
Mona Meier. Deze bank wordt later gebruikt op de ontmoetingsplek van de
wijk. De Burgemeester komt natuurlijk ook.

Visseringsweg 40, Diemen

Tel. 06 - 113 91 478 • 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

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

De budgetcursus is bedoeld voor mensen die de balans willen vinden en/of
behouden.

Overige dagen op afspraak.

Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

Budgetcursus workshop
Inkomsten en uitgaven in balans houden 13.30 -14.30 uur
Nederlandse les
Gratis proefles! 10.00-12.00 uur - Kom kijken en doe mee en ervaar hoe

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Deze dag kunt u om 10.30 uur koffie komen drinken of meedoen aan workshops mozaïeken van 11.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.30 uur kunt u een
zeepketting maken.

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Zomerbloemen…
wonderlijk mooi!

10.30 uur - 13.00 uur

Aanmelden voor 10 september:
telefoon 5740330
info@ookzandvoort.nl
www.Pluspuntzandvoort.nl
Of kom langs bij onze balie
Flemingstraat 55 in Zandvoort

Welke enthousiaste
zelfstandig werkende koks,
niveau 2/3 en lunchkoks
willen onze keukenbrigade
graag komen versterken?
Ben je leergierig en klantgericht?
Trekt een dynamische en sfeervolle omgeving je aan?
Werken in de hypermoderne keuken van Thalassa
betekent in de eerste plaats het leveren van constante
kwaliteit. Gezien het karakter van het nieuwe jaarrond
strandbedrijf/visrestaurant verwachten wij een flexibele
instelling qua werkzaamheden en werktijden.
Meer weten? Kijk op www.thalassa18.nl
Mail je motivatie en c.v. naar: info@thalassa18.nl

Zandvoort gaat terug naar de historie
Nauwelijks bekomen van het DTM-weekend, zal het ko-

mende weekend ook weer in het teken staan van bijzondere autosport. De historie zal herleven op Circuit Park Zand-

voort, als diverse oude GT wagens, prototypes, toerwagens,
Le Mans-wagens, waarin bijvoorbeeld Steve McQueen te

zien was in de gelijknamige speelfilm, en uiteraard oude

Formule 1 bolides over de periode dat deze wagens om de

winst streden tijdens de Grote Prijs van Nederland op ‘ons’
duinencircuit.

John Surtees voor de garage Davids, op weg naar het circuit

Foto: archief GOZ, bld23790

De laatste ‘Grote prijs van
Nederland’ was in 1985. De organisatie van de Historische
Grand Prix heeft haar uiterste best gedaan om er een
waardig programma van te
maken. Meest bijzondere is
wellicht de parade van de
wagens vanaf het circuit naar
het centrum van Zandvoort.
De laatste keer dat dit
gebeurde was in 2008
toen het Circuit Park
Zandvoort het 60-jarig bestaan vierde. Dit keer zullen historische wagens in
optocht naar het centrum
rijden. Alle ondernemers in
het centrum worden opgeroepen om zoveel mogelijk
zwart-wit geblokte vlaggen
in of aan hun (winkel)pand
te hangen. Ondernemers
kunnen deze vlaggen nog
gratis verkrijgen bij OVZ,
tel. 5713738.

Muziekfestival

Inhakend op het thema
wordt zaterdagavond het
4e en laatste muziekfestival
van dit seizoen georganiseerd. In het centrum staat
dit keer een muziekpodium
op het Raadhuisplein. Na
de ‘warming up’ om 18.00
uur van The Beach Pop
Singers, volgt om 19.00 uur
de Grand Prix Parade. Het

muzikale klapstuk van de
avond wordt het optreden
van 'Als de Brandweer', een
band die bijna vergeten covers speelt van onder andere
The Osmonds, 10 CC en The
Police. Veel ‘Back to the 60's’
dus!

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)

Zand(voort)sculpturen

Museum

Ook het Zandvoorts Museum
haakt in op de Historische
Grand Prix met een bijzondere tentoonstelling. Bent
u liefhebber van de autosport dan is deze tentoonstelling iets voor u. Er zijn
promotieposters, miniatuur
raceauto’s en racefilms te
bezichtigen. Tevens vindt u
er informatie over de winnaars en verliezers van de
Grand Prix Formule 1 van
Nederland. De tentoonstelling wordt 1 september
officieel geopend door de
Nederlands oud-Formule 1
en Sportscar-coureur Gijs
van Lennep. In 1999 werd hij
door een Nederlandse vakjury uitgeroepen tot Beste
Nederlandse Autocoureur
van de Eeuw.
De tentoonstelling in het
Zandvoorts Museum duurt
van 2 september tot en met
21 oktober.

Het is het gesprek van de
dag: “Heb jij al gezien hoe
mooi de zandsculpturen
worden?” Natuurlijk volgen we dagelijks de acht
zandkunstenaars uit diverse landen hoe ze uit een
hoge berg rivierzand de
mooiste beelden creëren.
Het thema is sagen en legenden en ieder team zal
van zijn land iets uitbeelden. Op vrijdag 31 augustus wordt om 16.30 uur bij
het Zandvoorts Museum de
EK Zandsculpturenfestival
2012 feestelijk geopend
door wethouder Belinda
Göransson en dan wordt
ook meteen de winnaar
bekend gemaakt. Daarna
blijven de beelden nog een
aantal maanden te bewonderen. Bij VVV Zandvoort,
Zandvoorts Museum en
diverse winkeliers is er een
routeboekje verkrijgbaar
waarin ook meer te lezen
valt over de kunstenaars.

My Beach in Zandvoort
Veel etalages in het centrum doen mee in de sfeer

ZANDVOORT MAAKT DE GROENBAKKEN SCHOON!?

Gemeente Zandvoort
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Komende week worden de groenbakken weer gereinigd. Daar
zijn geen extra kosten aan verbonden. Als de GFT-ophaaldienst
geweest is komt aansluitend een ploeg met een speciale schoonmaakwagen die de bakken oppakt en ze met heet water schoonspuit. Het afvalwater gaat gecontroleerd het riool in. Er kan enig
tijdsverloop zitten tussen de ophaal- en de schoonmaakploeg, dus
haal de bak niet te snel naar binnen. De volgende schoonmaakronde vindt plaats in week 44.
Voor meer informatie: zie de Afvalwijzer 2012 (ook te vinden op
www.zandvoort.nl).

Vorige week vrijdag deed
My Beach Zandvoort aan.
My Beach is een initiatief
van de stichting Noordzee
en staat voor het schoonhouden van de Nederlandse
stranden. In Zandvoort nemen de strandpaviljoens
Storm en Paal 69 deel aan
een pilotproject. De organisatie heeft een aantal
kunstenaars onder contract
die van door strandbezoekers ingezameld zwerfvuil
ter plaatse een spontaan
kunstwerk maken. Ondanks
de niet bepaald gunstige
weersverwachting werd

afgelopen vrijdag bij Storm
toch nog het een en ander
aan zwerfvuil verzameld en
konden de kunstenaars ook
nog aan de slag.

welkom in ‘Ook Zandvoort’,
Flemingstraat 55. Inloop
19.00 uur, aanvang 19.30
uur; gratis toegankelijk.

Verjaardagsbezoek

Ook voor de Taizédiensten
in de Agathakerk aan de
Grote Krocht staat het nieuwe seizoen voor de deur. U
bent allen (ook jongeren)
weer welkom, of u nu protestant bent, katholiek, baptist, vrijzinnig hervormd, of
een van de vele andere varianten van kerk zijn. Ook
als u (nog) niet bij een kerk
hoort, is betrokkenheid bij
de oecumene voldoende.
Op 7 september heeft de
werkgroep van de eerste
oecumenische dienst het
thema 'Van Saulus naar
Paulus' meegekregen. Net
als Saulus heeft men af en
toe een duwtje in de rug
nodig om 'De Weg' weer
te vinden. De dienst begint
19.00 uur met het inzingen
van de gekozen liederen en
om 19.30 vangt de dienst
tot 20.00 uur aan. Na afloop
van de dienst om 20.00 uur
staat de koffie en thee klaar.

Afgelopen donderdag 23
augustus was, vanwege de
88e verjaardag van mevrouw
Bongers, een heel gezelschap familieleden gezellig
bijeen op het terras. Samen
met haar man (92) woont zij
sinds januari met veel plezier
in Huis in de Duinen. Omdat
het nog steeds zo warm was,
genoot de familie buiten op
het terras onder de grote
parasols van het heerlijke
Zandvoortse klimaat. De jarige en haar man, beiden uit
Amsterdam, genoten zichtbaar van de belangstelling
van hun familie. Je moet
maar boffen op je verjaardag.

Taizédienst Zandvoort

Wat nou regen?

Een bijzondere film

Er staan voor de komende
maanden tal van interessante onderwerpen op het programma van het Alzheimer
Café. De openingsbijeenkomst is meteen al een heel
bijzondere: de vertoning van
de film ‘Ik heb Alzheimer, het
verhaal van mijn vader’. Het
is de boeiende, indringende
geschiedenis die journaliste
Stella Braam (be)schreef
over deze ziekte van haar in
2007 overleden vader René
van Neer (oud-psycholoog).
Met ruim 60.000 verkochte
exemplaren werd het boek
een bestseller. De film is
een ontroerende reis door
de wondere wereld van dementie. Belangstellenden
zijn woensdag 5 september

In het Muziekpaviljoen stond
afgelopen zondag Papa Luigi
e Amici geprogrammeerd.
Maar door de regenval was
er geen kip te bekennen op
en rond het Raadhuisplein.
Violist Louis Schuurman liet
zich echter niet uit het veld
slaan en besloot om met
zijn gezelschap onderdak te
zoeken bij Brasserie Noen in
Jupiter Plaza. Zo werd het
toch nog een knus en gezellig optreden.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

APK

Aanbieding:

Onze heerlijke Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,65

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Uw banketbakker van Zandvoort

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

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

Actie vanaf

donderdag 30 augustus
t/m zondag 2 september

‘Specialist in erfpachtvraagstukken
en onroerend goed’
Persoonlijk, professioneel en oplossingsgericht

Vezelwit € 2,50
 Kaasbroodje € 1,00


Bel of mail vrijblijvend:
 030-2300230|j.vanderiet@amice-advocaten.nl
www.amice-advocaten.nl

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

n
a
D sen

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.

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 31 Augustus t/m 6 September
31 vrijdag
: aardappelen / broccoli / kabeljauw
  1  zaterdag
: aardappelen / sperzieboontjes / slavink
  2 zondag
: aardappelen / asperges / ham
  4 dinsdag
: aardappelen / bloemkool / sudderlapjes
  5 woensdag : aardappelen / andijvie / gehaktbal
  6 donderdag : aardappelen / spinazie, ei en gebraden kip
Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Onbeperkt spare rib's eten € 21,95 per persoon
6

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Ballroom - Latin - Salsa
Groot openingsbal op 1 september,
aanvang 20.00 uur
www.dansschoolrobdolderman.nl

Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag
13 september
Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort

politieberichten

Gestolen iPhone terug

Maandagavond 27 augustus werd de politie ingeschakeld
door een winkelier in de Haltestraat nadat er een iPhone
uit zijn winkel was gestolen. De eigenaar had een signalement van een onbekende man die mogelijk als verdachte kon
worden aangemerkt. De politie kon de iPhone volgen en dit
leidde uiteindelijk tot een staandehouding van een bestuurder van een personenauto op de Fonteinlaan in Haarlem. In
de auto werd de gestolen iPhone aangetroffen. De bestuurder, een 40-jarige Fransman, voldeed aan het opgegeven
signalement en werd aangehouden en ingesloten.
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DTM Muziekfestival muzikaal stuk beter dan het weer…
Het DTM Muziekfestival op zaterdagavond heeft in ieder

geval één record gebroken: het regende harder dan de
racewagens op het circuit konden rijden! Ondanks alle nattigheid was het muziekfestival toch geslaagd. Dat kwam

mede door de kwaliteit die op de vier podia werd geboden.
De toeschouwers die er waren hadden er dan ook geen
spijt van dat zij storm en regen hadden getrotseerd.

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.

Ontkleedgedrag
Mede namens een aantal collega-ondernemers wil ik
mijn ongenoegen uiten over het (ont)kleedgedrag van
het Zandvoortse publiek op zomerse dagen. Het is tegenwoordig heel "normaal" om als man met ontbloot
bovenlijf te gaan winkelen en door het dorp te lopen.
Het is ook heel "normaal" om zo de winkels in te gaan.
Maar.... beste mannen, indien u niet over het lichaam
van tenminste George Clooney beschikt vragen wij u
vriendelijk uw shirt aan te trekken.
Ans Kusters,
Bibi for Shoes
Kerkstraat 1a

Er werd toch nog flink gedanst op straat

De eerste live muziek begon, weliswaar drie kwartier
te laat, op het Dorpsplein.
Popgroep The Biet had de
ondankbare taak de eerste
toeschouwers te trekken met
hun stevige beat. Aanvankelijk
waren het voornamelijk familie en vrienden van de band,
maar later bleven ook Duitse
DTM-bezoekers onder de grote paraplu’s op het Dorpsplein
luisteren naar de vier enthou-

siaste muzikanten en twee
zangeressen. De naam The
Biet slaat niet alleen op de
harde beats die ze ten gehore brengen, het is ook een
vette knipoog naar een van
de gitaristen, die van beroep
groenteman is…Later op de
avond liep het Dorpsplein
helemaal vol voor Jamento.
Deze partyband wisselde vele
muziekstijlen moeiteloos met
elkaar af. Lekkere swingende

muziek. Het publiek ging uit
zijn dak en er werd later ook
flink gedanst.
Op het Kerkplein wisselden
DJ MissBehave, in een wolk
van mystieke rook, en de
MarXbrothers elkaar af. Nee,
niet dé Marx Brothers, maar
ze waren wel apart met afwisselend jazz, funk en soul.
Perfect vertolkt. Wie deze
sound leuk vond, bleef bewust hangen.
Dat gold ook voor het publiek dat speciaal gekomen
was voor Bob Color, die in de
Haltestraat naast café Neuf
het podium beheerste. Deze
kleurrijke muzikant heeft
regelmatig in Zandvoort
opgetreden als The Human
Jukebox, maar voor het DTM
Muziekfestival had hij een
vijf mans band meegenomen
plus de exotische zangeres
Dona Pessy. De muziek was
heel veelzijdig: van soul, funk
en dance tot reggae, rock en
R&B. Het plezier straalde er
van af.
Dat was natuurlijk ook bij de
show die Ruud Jansen, even
verderop in de Haltestraat,
het geval. Zijn grote schare
fans in Zandvoort was mas-

saal toegestroomd. Jansen
was met vijf man uitgerukt
en dat leverde een muzikale
explosie op van jaren zestig
muziek. Behalve zijn virtuositeit op zijn ‘orgel’ viel ook
de jonge saxofonist op, die
met zijn meeslepende spel
het publiek nog enthousiaster wist te maken. Op de
vraag waarom Jansen geen
zangeressen had meegenomen, was de maestro op zijn
geheel eigen wijze duidelijk:
“Die komen er bij mij niet
meer in, daar heb ik m’n buik
vol van.” Duidelijke taal. Hij
had trouwens goed begrepen dat dit muziekfestival
vanwege het DTM-weekend
een Duits tintje had. Speciaal
voor de aanwezige oosterburen bracht hij zo maar voor de
vuist weg ‘Marmor, Stein und
Eisen bricht’, ooit een hit in de
60’s van Drafi Deutscher. En
zo toonde hij maar weer eens
aan: alles wat uit jaren zestig
komt, dat speelt hij.
Ondanks dat veel Zand
voorters doorweekt thuiskwamen, hadden zij daar
geen spijt van. De wegblijvers, zo was de algemene
stemming, hebben ongelijk
gehad: het was een geslaagd
muziekfestival.

Studio 118 depenDance
Op 3 september start
het dansseizoen!
Streetdance
breakdance
klassiek ballet
jazzdance
Geef je snel op voor een
gratis proefles!

www.studio118.nl

Leden gezocht
Op uw eigen Zandvoort, heerlijk sporten, bewegen en
ontspannen. U vindt badminton een truttige sport?
BVZ daagt u uit om het tegendeel te ervaren. Onder begeleiding
van ervaren spelers en speelsters wordt u wegwijs gemaakt in
dit mooie spel. In uw eigen tempo, op uw eigen niveau, heerlijk
ontspannen inspannen. Probeer het eens!!
Tegen inlevering van deze advertentie kunt u 3 x gratis meedoen
bij Badminton Vereniging Zandvoort om de sfeer te proeven

en daarna pas beslissen of u lid wilt worden! De club speelt elke
donderdagavond van 20.30 tot 22.30 uur in de Korversporthal.

Kosten voor een heel seizoen zijn slechts € 95.
We beginnen zogezegd op 6 september en kijken uit naar uw komst.

Meer info kunt u krijgen door een mail te sturen naar bvz@ziggo.nl
U kunt ook contact opnemen met :

Bob Besselink: 0654791816 of Djurre Boukes: 0625105454
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand september voor Pashouders:

Magere varkensfilet
rollade - Kilo € 9,95

2012

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Wist u al dat wij een grote
keuze hebben aan bloempotten,
vazen en zijden bloemen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Heerlijke dorstlesser
Rioja Coto Mayor
wit of rosé
nu per fles voor maar € 5,95

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

15% KORTING
OP WENSKAARTEN

The Bootcamp Club Zandvoort
Kick-off op
zaterdag 1 september 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

inclusief goodiebag en drankje!

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand september

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

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Wonen en onderhoud:

Shellac Hybride Nagellak
Minstens 2 weken lang genieten
van perfect gelakte nagels?
Incl. manicure ca 45 min. € 29

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

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
September Special: Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v. € 29!

Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of andere acties
Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Nieuwsgierig?

Horeca:

kijk op daydeal.Nl

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

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

www.orangeriezandvoort.nl

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

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!
Voor alle pashouders
de aanbieding:

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

Relatie therapeut

korting*

Ab van der Neut

*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

10 % korting
op de hele
collectie!!!!!

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

Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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

Tel. 023 571 44 10

Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

De geweldige
winter collectie
voor naar school
is binnen!
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Zandbouwwedstrijden
Heden Verleden

Na het Nederlands Kampioenschap Zandsculpturen bouwen van vorig jaar, wordt dit jaar zelfs
het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort georganiseerd. Met het thema
‘Sagen en Legenden’ zijn momenteel 8 kunstenaars hard aan het bouwen. De zandsculpturen
staan deze keer niet alleen aan de boulevard maar ook op verschillende pleinen in het dorp.

Uit de kranten van toen:

Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, want al sinds 1941 werden er zandbouwwedstrijden georganiseerd. Eerst door het Oranjecomité en later door Touring Zandvoort,
de voorloper van de VVV. Weliswaar niet op straat maar op het strand en alleen voor kinderen. Pas in 1949 mochten eenmalig ook volwassenen mee doen.

initiatief zeker een pluim. Wij hopen, dat in elk geval dit jaar
dit evenement nog eens herhaald zal worden, het staat dan
bij voorbaat reeds vast, dat het aantal deelnemers, dat thans
ruim 80 bedroeg, véél en véél groter zal zijn.

1949

VVV-directeur Kiefer (L) met burgemeestersechtpaar Van Alphen

Foto: archief GOZ, bld23709

1946

Wat hebben de kinderen en ook de ouderen onder ons
genoten van de zandbouwwedstrijden, die het OranjeComité had georganiseerd op het Noorderstrand. De eerste zandbouwwedstrijd na de oorlog, die weer herinneringen opriep aan vroegere tijden. Wat hebben ze gewerkt
met ernst en animo, gewerkt, alsof hun leven ervan afhing. Ware kunstproducten ontstonden in het zand zoals:
enkele jeeps, 'n getrouwe nabootsing van de watertoren,
vliegtuigen, een krokodil, een kano, een kruis als gedachtenis aan onze ondergrondse strijders met onderschrift
in schelpen: “Gedenk hen, die vielen.” Er was een kunstig
samengesteld Marokkaans fort, een kerk, een prachtig
uitgevoerd scheepsanker en zelfs een natuurgetrouwe
nabootsing van het m.s. Oranje. Het was een lust voor
het oog en de jury had geen gemakkelijke taak, om uit te
maken wie de eerste prijs verdiend hadden. Er werden zeer
vele en zeer fraaie prijzen uitgereikt, zodat de kinderen
hoogst tevreden huiswaarts keerden. Het Oranje-Comité,
in samenwerking met het zeebad Termes, dat hiervoor een
gedeelte van haar strand had afgestaan, verdient voor dit

De Directeur van de stichting “Touring Zandvoort”,
Hugenholz, maakt de volgende plannen bekend voor het
nieuwe zomerseizoen. Zandbouwwedstrijden voor kinderen
en volwassenen met lampionoptochten langs het strand
en door het dorp. Er zal een harddraverij worden gehouden
waarbij de totalisator aanwezig zal zijn, een ballonwedstrijd
voor kinderen, waaraan verbonden een kindersportdag in
samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen. Een
“model-vliegtuigwedstrijd” wordt voorbereid, evenals een
uitvoering van volksdansen, terwijl de grote attractie van
1949, indien de thans plaats hebbende besprekingen vlot
verlopen, zal zijn de beroemde “Gordonn-Bennett” race, een
internationale race voor ballonvaarders, welke men, daar
België hiervan heeft afgezien, thans in Nederland wil organiseren, zo mogelijk op het circuit van Zandvoort, dat zich
daarvoor bij uitstek leent.

Bouw van een zandkunstwerk in 1959

1951

Meer dan honderd kinderen zijn zaterdagochtend op het
Noorderstrand bezig geweest met het vervaardigen van
vele werkstukken in zand. De regen die 's morgens vroeg
was gevallen en de organisatoren visioenen had gegeven van veel voor niets gedaan werk, bleek achteraf een
prettige bijkomstigheid. Het zand was namelijk steviger
geworden en hield beter. Nog in de loop van de morgen
kwamen de jeugdige architecten en decorateurs in spe
zich aanmelden. Er werd met enthousiasme en fantasie
gewerkt en het gehalte van de voortbrengselen was beter
dan dat van de vorige zandbouwwedstrijd.
Naast de traditionele forten, vliegtuigen en schildpadden, zagen we onder andere ook krokodillen, vogel, eekhoorn, paard. Verder gebouwen: het paleis Soestdijk, een
vuurtoren. Enkelen hadden naar aanleiding van de Rode
Kruisweek met dit motief gewerkt. Voorts was er een haven
met uitvarende schepen. Zelfs een compleet Indonesisch
landschap met een rokende vulkaan en sawah's.

Misschien herkennen de nu op leeftijd zijnde
Zandvoorters hun naam bij de winnaars?
Leeftijd 4-6 jaar (persoonlijk): 1. Kees Blom (huis); 2. Hans
Joy (boot); 3. Hanny Blom (huis).
Leeftijd 4-6 jaar (groep): 1. Betty en Annemieke Koper (huis
en fort).
Leeftijd 7-9 jaar (persoonlijk): 1. Truus van Duijn (rode
kruis); 2. Bert Stuurman (paard en wagen); 3. Thea van
Eerden (caravankamp); 4. Hans Gerritsen (auto).
Leeftijd 10-12 jaar (persoonlijk): 1. Bob Visser (dierentuin);
2. Loekie Gravesteijn (boerderij); 3. Marijke v.d. Flier (3 figuren).
Leeftijd 10-12 jaar (groep): 1. Rob en Olga Dröse (krokodil);
2. Harry en Ploon v. Deursen (Isabella).
Leeftijd 13-16 jaar (persoonlijk): 1. Ben Swildens (eekhoorn);
2. M. van Deursen en M. Reurings (vijver).

Foto: archief GOZ, bld15358

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

door Nel Kerkman

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

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

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(bron: 120 jaar Zandvoortse kranten)

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 F1

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
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Rood-witte kater
genaamd Bassie
vermist sinds donderdag
16-08-2012. Omgeving
Park Duijnwijk. Heeft u
die gezien bel dan alstublieft met 06-53402786

Glasschade

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in nagel
producten en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

ZANDKORRELS
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
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)

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
.........................................................
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.
.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Ik gooi er een advertentie
tegenaan om te weten! Wie
zijn The Hedi’s International?
Jaap Kooier, 06-11399239

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

Taxicentrale
Fred Spronk
Voor al uw taxi ritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Creatief bezig willen zijn
met je naaimachine?
Er is plek op di/wo-avond.
Ook workshops en
fournituren.
Kom langs Koninginneweg 1
zie ook
www.bisanpagifts.nl
.........................................................
Te huur vanaf 1 oktober:
diverse appartementen
voor 2 of 4 pers.
Vanaf € 750 incl. G/L/W.
Tel. 06-16141347
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
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, Bakkerstraat 2c
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
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
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Goedkoopdrank.nl zoekt
Parttime Administratie m/v
Leeftijd v.a. 18 jaar.
Mail:
katja@goedkoopdrank.nl
.........................................................
Te huur:
2-kamer De Schelp.
Incl. Internet+parkeerplaats.
€ 750 incl.
Per direct beschikbaar.
Tel. 5719357 of 06-42082951

Schilder-/klusbedrijf
heeft nog plaats voor
opdrachten in Zandvoort
en omgeving.
Levert hoge kwaliteit en
binnen 24 uur offerte.
Tel. 06-51710117
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Trouw slotenservice
Sleutel kwijt?
Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587
.........................................................
Healing Service;
Maandagmiddag
3 september op afspraak
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en
andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673
.........................................................
Per direct te huur
aangeboden:
Zomerhuis,
omgeving NS station.
Geschikt voor 1 werkend
persoon. 2 kamers,
separate keuken,
incl. GWL. Interesse?
06-27525371
.........................................................
Appartement
te huur boven
discotheek Chin Chin.
€ 800 all in.
Tel. 06-53344660
.........................................................
Teken en schilderlessen.
Donderdagochtend, -middag of –avond.
Start half september.
10 lessen a 2,5 uur, € 90.
Info: Anneke Polak,
tel. 5714663
.........................................................
Te huur: studio app. 1 pers.
all-in, gestoff. en gemeub.,
direct beschikbaar, € 475.
Tel. 06-55531110
.........................................................
Gevraagd: full time allround
verkoopmedewerker.
Inl. Kroon Vis,
tel. 06-53175104

Feestelijk jubileumconcert Zandvoorts Mannenkoor
In een uitpuilende Agathakerk hebben ruim vierhonderd

bezoekers genoten van het jubileumconcert dat het Zand-

voorts Mannenkoor afgelopen zondag gaf ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan. Een viertal dirigenten heeft in

deze afgelopen 30 jaar het stokje ter hand genomen: Dico
van Putten, Frans Blekemolen, Paul Waerts en sinds 2003
Wim de Vries.

Mannenkoor in de Agatha kerk

Het thans 50 leden tellende
koor treedt met veel passie op
en ook onderling is men zowel
bij vreugde en verdriet sterk
met elkaar verbonden. Het
oudste lid Jan Vleeshouwers
is inmiddels 85 jaar en de
jongste, Joshua Haumahu,
is 29. Overigens bestaat het

koor eigenlijk al veel langer.
Ruim 110 jaar geleden is uit
de organisatie Onderling
Hulpbetoon Zandvoort al een
zangkoor ontstaan.
De entree in de kerk was al
indrukwekkend: onder langzaam aanzwellende zang

werd de ouverture uit ‘Notre
Dame de Paris’ ten gehore
gebracht. Heel plezierig en
verhelderend was de presentatie door Joke Hilbers, die
steeds een korte introductie
van de te zingen liederen
gaf. Nieuw op het repertoire
was het ‘Kyrie’ van Charles
Gounod, waarbij het koor
werd begeleid door de vaste
pianist Theo Wijnen en een
speciaal voor deze gelegenheid geformeerd ensemble
bestaande uit Ingrid Bocxe
(fluit), Christina Knoll (viool),
Marjo van den Doel (altviool)
en Marieke Bakker (cello).
Na de pauze showden de
mannen vol trots de nieuwe fraaie outfit, die mede
dankzij sponsorgelden aangeschaft kon worden. Het
programma werd hierna
voortgezet met het verenigingslied ‘Ons lied aan de
Zee’, speciaal voor het koor
gecomponeerd door Jaq.

Elke maand wisselt galerie LaRaven aan de Thorbeckes-

werd het glas geheven tijdens de vernissage. En, zoals traditioneel, opende galerie-eigenaar Mark Janicello de ten-

toonstelling met een operafragment uit Verdi: Libiamo ne'
lieti calici.

Met het lied ‘de Solozeiler’
werd het concert afgesloten
en het dankbare publiek liet
langdurig horen dat het dit
optreden zeer op prijs heeft
gesteld. Na afloop was er
nog een zeer geanimeerde
receptie in ‘De Blauwe Tram’,
waar tot veler verrassing
door de dames van het koor
‘Music All in’ een speciaal gecomponeerd lied ten gehore
werd gebracht ter ere van
het jubileum.

Rhodês was
hartverwarmend

Nieuw bij LaRaven
traat zijn tentoonstelling. Vorige week donderdagavond

Bonset. Het ‘Slavenkoor’ van
Verdi en ‘Vive la companie’,
dat ook als toegift werd gezongen, kwam door de uitstekende akoestiek extra imposant uit de verf. Een staande
ovatie viel Theo Wijnen ten
deel na het magistrale en
virtuoze solo-optreden met
‘Ole Guapa’ van Malando en
‘Malaguena’. Het was helaas
zijn allerlaatste officiële optreden, want hij gaat het iets
rustiger aan doen.

Zaterdag was de podiumzaal in het Zandvoortse Mu-

seum overvol met ruim 60 belangstellenden en fans van
de Zandvoortse zangeres Rhodês, alias Cathy Samé Lot-

tin. Zij gaf daar een spetterend en hartverwarmend ‘mini’
optreden.
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Toenemende invloed van
hoge druk gebied
Dankzij de prima augustusmaand tot nu toe komt de
zomer van 2012 qua warmtegetal waarschijnlijk uit in

de buurt van de warmste 25 zomers van de afgelopen
honderd jaar. Je zou het niet zeggen. Toch zal het beeld

bij velen blijven bestaan dat het een povere zomer was
en ten dele was dat natuurlijk ook wel zo.
De woensdag was de betere dag van deze week
met een Zandvoortse middagtemperatuur rond de
aangename 24 graden.
Op donderdag en vrijdag
wordt het weer tijdelijk
bepaald door een uitzakkend lagedrukgebied tot
over de Noordzee. De kans
op enkele buien is er vooral
op donderdag en met 1718 graden is het dan niet
meer zo warm.
Juist in het komende weekend (meest droog met wat
zon, kans op een enkele
bui en 18-19 graden) zien
we een hogedrukgebied
naderen vanuit het zuidwesten en uiteindelijk
komt dit hoog aan boven
de Benelux. In een later stadium (eerste week september) lijkt dit drukgebied
zelfs te willen bivakkeren
boven de Noordzee: een
klassieke ontwikkeling die
eigenlijk wel past bij begin
september.
De kans op een nazomerachtige eerste septemberweek is vrij groot te
noemen. Mocht dat hogedrukgebied inderdaad
boven de Noordzee aankomen dan draait de wind

Veel belangstelling voor de kunstwerken

door Nel Kerkman

Deze maand is ook de Zand
voortse beeldhouwster Mar
lène Sjerps uitgenodigd met
haar fragiele sculpturen die
heel mooi harmoniëren met
de kunst van Arturo Parisius.
Er zijn drie nieuwkomers in de
Zandvoortse galerie: kunstenaar Pang Yong Jie uit Beijing
met bijzondere keramiek en
Evelyn Oostenbroek en Maria

Loef met hun prachtige schilderkunst. Ook nu weer een
goede, kunstzinnige mix.
Maar laten we ook de kunst
van de enthousiaste Janicello
niet vergeten, die telkens van
schilderstijl en kleurkeuze
wisselt. De kunstgalerij aan
de Thorbeckestraat 11 (tegenover Holland Casino) is van
woensdag tot en met zondag
tussen 12.00 en 18.00 uur vrij
te bezoeken.

Rhodês op het podium in het Zandvoorts Museum

Met volle overgave en veel
mimiek wist zij met haar
prachtige en ook wat zwoele
stemgeluid direct het publiek aan zich te binden en
zong een fiks aantal prachtige nummers. Daaraan
was ook te merken dat zij
een uitermate goed gevoel
heeft voor het schrijven van
teksten en muziek wat zij
al enige jaren actief doet.
Een heerlijk ‘mini’ concert

waarin ze als ster en hoofdpersoon straalt en probeert
het publiek bij haar liedjes
te betrekken. Haar album
‘Flow’, met 11 eigen songs,
was een prima basis voor
een uitzonderlijk plezierig
zangevenement. Rhodês
werd begeleid door de
15-jarige gitarist Eddie van
der Meer en de Franse saxofonist/fluitist Jean François
Fierling.

naar noordoost of oost en
stijgt het kwik naar 23-24
graden. Het kan dan ook
weer een reeks dagen zo
goed als droog blijven.
Vaak zie je na een teleurstellende zomer dat het
in augustus en vooral
september prachtig weer
wordt. Zo gaf de belabberdste zomer van de afgelopen 35 jaar, die van 1980,
een grandioze eerste septemberweek af met temperaturen tot 25 graden
te Zandvoort en Bentveld.
De heldere nachten waren
toen al koud met minima
van een graad of 7 even
buiten de bebouwde gebieden.
Grote verschillen tussen
nacht- en dagtemperatuur
zijn al mogelijk in deze fase
van het jaar. Deze zogenaamde amplitudes komen
vaak voor in het voor- en najaar en hangen samen met
de dan langere nachten.
De maandprognose september is vanaf maandag
3 september te beluisteren via de weerprimeurlijn
0900-1234554.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

18

17-18

17-18

19

Min

15

14

14

14

Zon

55%

55%

25%

55%

Neerslag

85%

55%

35%

20%

Wind

zw. 5

nw. 4

w. 4

wzw. 4

Weer
Temperatuur
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Wekelijks de krant lezen
op internet?

Brandweer Zandvoort

surf naar www.zandvoortsecourant.nl

Zoekt nieuwe vrijwilligers M/V
Spreekt het werken in een moderne organisatie
jou aan en zet jij je graag in voor de samenleving?

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

Kom dan langs op
onze demonstratiedag

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Zaterdag 8 september
op het pleintje voor de Vomar in Noord
tussen 10.00 en 15.00 uur

Zaterdag 1 September:

Back

to the

18:00 uur:

Beach Pop Singers

Met repertoire van popsongs uit
de jaren ‘80, ‘90 en nieuwe Hits!

60

Live Music Raadhuisplein

’s

Centrum Zandvoort
19:00 - 01:00 uur
Toegang Gratis

Live
Muziek: ‘Als de Brandweer’
Deze 5-mans formatie verzorgt een muzikale tijdreis die je blijft verrassen
M.m.v: The BeachPop Singers en DJ
TEVENS:

Programma Raadhuisplein:

...EN VELE ACTIVITEITEN GEDURENDE HET HELE WEEKEND!

ZIE VOOR ACTUELE INFO: WWW.MUZIEKFESTIVALZANDVOORT.NL

19:00 uur:

Grand Prix Parade

Historische Raceauto’s rijden
door het centrum van Zandvoort!
20:30 uur:

Als de Brandweer & DJ
Sinds 2009 rukt de band Als de Brandweer weer veelvuldig uit.
Haarlemmer en zanger/bassist Mike Janmaat vond in Santpoort-Noord een bijna geheel nieuwe
bezetting. Zangeres Francis Handgraaf, gitarist Robin van Rijswijk en toetsenist Frank Barnhoorn
worden ondersteund door drummers Edwin Plooijer en Frank Duijndam die elkaar afwisselen per
“brand”. Als de Brandweer speelt “vergeten” covers waar andere coverbands zich niet aan wagen.
Denk aan Crazy Horses van The Osmonds, Howzat van Sherbet, Jet van Wings, Sure know
something van Kiss of Magic van Pilot. Ook 10CC’s Wall Street Shuffle en
Roxanne van The Police staan op de setlist.
Als de Brandweer verzorgt een muzikale tijdreis die je blijft verrassen.

Zie voor actuele info: www.muziekfestivalzandvoort.nl

www.vvvzandvoort.nl
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door VVV Zandvoort

Kijk voor meer informatie op www.brandweerzandvoort.nl

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

Gemeentelijke publicatie week 35 - 2012
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 34 en
de verdere in week 34 door het college genomen besluiten
zijn in week 35 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

2.

3.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 september 2012. Zij
houdt dan een Informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

4.

Raad-Informatie dinsdag 4 september 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• COLLEGEZAKEN 20.05 uur
• Mededelingen uit het college
• RAADSZAKEN 20.10 uur
• Ontwerp bestemmingsplan “partiële herziening
bestemmingsplan Strand en Duin”
• Entreegebied Middenboulevard financiën
• Nota Vent- en Standplaatsenbeleid
• Herbenoeming bestuurslid Stopoz
• Begroting Stichting RIJK
• Vervallen Nota Lokale Heffingen

5.

De bijeenkomst vindt 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 bijeenkomst wordt via
de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (Raadsnet:
“luisteren en verslag”). Het debat en de besluitvorming over de
geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 11 september a.s.
Ronde Tafelbijeenkomst

Er is op 5 september geen bijeenkomst van de Ronde Tafel.

Schoonmaak GFT-containers

Van 3 september t/m 7 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.

Aanpassingen in vergaderingen gemeenteraad Zandvoort

De gemeenteraad heeft op 4 juli jl. besloten, zijn vergaderstructuur enigszins aan te passen. Dit heeft ook consequenties voor
de vergaderdata.
In mei 2011 is de raad begonnen met een nieuwe wijze van een
vergaderen: enerzijds drie bijeenkomsten met als kenmerken
informeren - debatteren – besluiten, anderzijds de Ronde Tafel voor oriënterende besprekingen. Na een jaar zou gekeken
worden hoe een en ander liep. Er is geconcludeerd dat er een
paar aanpassingen nodig zijn.
Dit zijn de belangrijkste:
1. De vergaderingen van Gemeenteraad - Informatie en de
Ronde Tafel zullen niet meer op één avond worden gehouden. Zo komt er meer ruimte voor informatie-uitwisseling

6.

over de bespreekstukken en voor inbreng door het publiek.
Op de bespreking zit minder tijdsdruk.
De Ronde Tafel bijeenkomsten zullen voortaan op een
woensdag worden gehouden en beginnen om 20.00 uur.
Het is mogelijk op zo’n bijeenkomst twee onderwerpen te
agenderen (dat was tot nu toe één).
De vergaderingen van Gemeenteraad - Debat en Gemeenteraad - Besluitvorming zullen voortaan op een dinsdag
worden gehouden, precies een week na de vergadering
van Gemeenteraad –Informatie (en dus niet meer direct de
woensdag daarop). Op die manier kan de raad beter gebruik
maken van de verkregen informatie en is er meer tijd voor
overleg en standpuntbepaling.
De vergadering van Gemeenteraad - Besluitvorming zal
altijd 10 minuten na afloop van Gemeenteraad - Debat
starten. Tot nu toe was er vast aanvangstijdstip, maar dat
bleek in de praktijk niet handig.
Er zullen minder vergaderingen komen. In plaats van eens
in de twee weken wordt de frequentie nu eens in de drie
tot vier weken.
De raadsvoorstellen en bespreekstukken zullen eerder
openbaar worden gemaakt. Dit zal gebeuren via raadsnet
(http://zandvoort.notudoc.nl), in de kalender, onder “Nog te
agenderen onderwerpen”. De agendacommissie moet de
onderwerpen nog wel aan vergaderingen toewijzen, maar
ze zijn al wel door iedereen in te zien.

Het aangepaste vergaderschema voor 2012 ziet er nu zo uit:
Dinsdag
20.00 uur
Raad
Informatie

Woensdag
20.00 uur
Ronde Tafel

Dinsdag
20.00 uur
Raad Debat

04 sept.
02 okt.
16 okt. *)
20 nov.
11 dec.
08 jan. ‘13

05 sept.
03 okt.
17 okt.
21 nov.
12 dec.
09 jan. ‘13

10 min. na
sluiting:
Raad
Besluitvorming
11 sept.
09 okt.
06 nov. **)
27 nov.
18 dec.
15 jan. ‘13

*) begroting

Woensdag
20.00 uur
Reserve

kiezers mogelijk is om een vervangende stempas aan te vragen
tot uiterlijk dinsdag, 11 september 2012 tot 16.00 uur.

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op woensdag 12 september 2012 in onderstaande
lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nummer - Aanduiding stembureau - Adres stembureau
1 ZANDVOORTS MUSEUM
Swaluëstraat 1
2 STRANDHOTEL CENTERPARCS ZANDVOORT
Trompstraat 2
3 ORANJE NASSAUSCHOOL
Lijsterstraat 1
4 BREDE-SCHOOL “De Blauwe Tram”
Louis Davidscarré 1
5 RODE KRUISGEBOUW
Nicolaas Beetslaan 14
6 “DE SCHOOL” VOORHEEN DE GEREF. KERK
Ingang Julianaweg
7 STICHTING PLUSPUNT ZANDVOORT
Flemingstraat 55
8 ZORGCENTRUM
Herman Heijermansweg 73
9 NIEUW-UNICUM
Zandvoortselaan 165
10 STICHTING A.G.BODAAN
Bramenlaan 2
12 STATION NH
Stationsplein
De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke
beperkingen. Bij stembureau nr. 1, 2, 4, 7, 8, 9 en 10 is binnen
50 meter van de ingang een Gehandicapten Parkeerplaats
Algemeen aanwezig.

10 okt.
07 nov. **)
28 nov.
19 dec.
16 jan ‘13

**) begroting en belastingvoorstellen

Meer informatie?
Neem contact op met de griffie van de gemeenteraad
(griffie@zandvoort.nl).

VERKIEZING TWEEDE KAMER 2012
Afwijkende tijden stembureau

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op woensdag 12 september 2012 in afwijking op de
normale openstelling van de stembureaus voor het onderstaand stembureau het volgende van toepassing is:
Stembureau in Nieuw-Unicum
Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
is geopend vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur.

Verlenging termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
op woensdag 12 september 2012 te houden verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen om in één van de
stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet
u naast uw stempas 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 vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Ir.G.Friedhoffplein 18 flat 3, doorbreken van een muur en plaatsen stalen balk, ingekomen 20 augustus 2012, 2012-VV-095.
- Brederodestraat 26B, kappen vier bomen in voortuin, ingekomen 22 augustus 2012, 2012-VV-096.
- Potgieterstraat 28, uitbreiden woning achterzijde, ingekomen 22 augustus 2012, 2012-VV-097.
Bentveld:
- Bentveldweg 14, vergroten van bestaande dakkapel, ingekomen 22 augustus 2012, 2012-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 bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
>>> vervolg op volgende pagina
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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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 12, het tijdelijk plaatsen van een
schorrenkeet, verzonden 24 augustus 2012, 2012-VV-084.
- 2012-VV-090, kappen van 31 bomen en snoeien van 9 bomen,
verzonden 24 augustus 2012, op de navolgende locaties:
Zandvoort:
Brederodestr. 20 hoek, Brederodestr. t.o. 59 hoek, De Favaugeplein midden, Dr. C. A. Gerkestr. t.o. 119 en 121, Grote Krocht
voor 36a, Haltestr. voor 37, Keesomstr. flat De Distel, Koninginneweg voor 44 en 34 hoek, Korinthe vijver, Kostverlorenstr.
voor 92a,112 en 117, ir.Kuinderstr.1, Lijsterstr. voor 15, Matthijs
Molenaarstr. naast 22, Noorderduinweg naast 48, Oosterparkstr.51 hoek, Raadhuisplein, Stolbergweg voor 3, Swaluëstr.
voor 24, J. P. Thijsseweg 24, Tollensstraat bij begraafplaats,
Zandvoortselaan bij pannenkoekenhuis en rotonde.
Bentveld:
Duindoornlaan 24 en 16

Geweigerde omgevingsvergunning

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

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
heeft op 8 augustus 2012 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan het Burgemeester
Van Fenemaplein t.h.v. nr. 22F.
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 Witte Veld
t.h.v. nr. 14 en Flemingstraat t.h.v. nr. 3d.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 92-B, plaatsen van een garage, verzonden
21 augustus 2012, 2012-VV-083.
- Julianaweg 29, wijzigen van de achtergevel, verzonden 24
augustus 2012, 2012-VV-077.

Verkeersbesluiten: Shanty en Zeeliederenfestival 30 augustus

Bezwaarschriften

Voor dit evenement moeten parkeervakken vrij worden gehouden van geparkeerde auto’s.

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

Om de Shanty en Zeeliederenfestival op 30 augustus 2012 om
12:00 tot 18:00 uur een parcours aan te bieden is het gewenst
om de Haltestraat (vanaf Willemstraat) en de Kleine Krocht
te sluiten voor verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een
vergunning met kenmerk 2012/08/000115 verleend.

Op grond van deze overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders om:
1. Op 30 september 2012, tussen 12.00 en 18.00 uur, over te
gaan tot het plaatsen van de borden conform model C1 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- in de Haltestraat direct ten noorden van de doorsteek
Haltestraat - Swaluëstraat, met de vooraankondiging
direct ten noorden van het Raadhuisplein en ten zuiden
van de Swaluëstraat;
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de Haltestraat, met vooraankondiging direct ten westen van
de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten Oosten van de Haltestraat, met
de vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat, met
vooraankondiging direct ten westen van de Oosterstraat;
- in de Kleine krocht direct ten oosten de Swaluëstraat.

2. Op 24 september Haltestraat en Kleine Krocht en de Kleine
Krocht de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “30-9
van 13.00 uur tot 18.00 uur” te plaatsen op de locatie van
de parkeervakken binnen het gebied van Shanty en Zeeliederenfestival.
Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/08/000396 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.
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.

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
dWe 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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autosport

honkbal

Eduardo Mortara wint DTM Zandvoort
Timo Scheider heeft geen geluk op Circuit Park Zandvoort.
In 2003 was de Duitser met een Opel de snelste tijdens de

kwalificatietraining maar won Christijan Albers de race.
Een paar jaar later leidde hij opnieuw maar was een mon-

teur slordig met het opzetten van het linker voorwiel tijdens een pitstop. Dit weekend was Scheider weer de snelste tijdens de kwalificatietraining en opnieuw waren de

goden hem niet gunstig gezind. De Italiaan Eduardo Montara wist in zijn Audi de race te winnen.

Winnaar Mortara | Foto Justin van Densen - Essayprodukties.nl

De start was al dramatisch
en tot overmaat van ramp
vloog op het rechte stuk een
deel van de motorkap tegen de voorruit van de arme
Duitser. Bij de start kwam

hij al slecht weg en reed
een deel van het startveld
hem voorbij. Eerste slachtoffer in de eerste bocht waren Miguel Molina met een
Audi, Robert Wickens met

paardensport
Moore zet zegereeks voort

de Mercedes onder aan de
Hunserug en Rahel Frey boven op de Hunserug met de
Audi. Het uitvallen van Frey
had direct te maken met de
schuiver van Wickens.
Mike Rockenfeller leek aardig op weg te zijn om, net
als vorig jaar, de DTM op
Zandvoort te gaan winnen.
Door de schermutselingen in
de beginfase moest de safety
car twee keer de baan op en
moest zelfs het gehele veld
door de pitstraat. Voor de
voorsprong van Rockenfeller
was dit niet prettig.
Zo snelden de Mercedes rijders Jamie Green en klassementsleider Garry Paffett
in het veld naar voren, al
had Green de pech dat zijn
monteurs niet echt hun best
deden bij het wisselen van
de banden. Koploper Paffett
had zelf ook zijn problemen.
Een actie in de Tarzanbocht
waarbij BMW-rijder Martin

Tomczyk betrokken was,
deed Paffett achterop belandden. Toch vocht de Brit
zich terug. Voor die actie
bood Tomczyk later zijn verontschuldigingen aan bij
Mercedes baas Norbert Haug.
Uiteindelijk wist Eduardo
Mortara, Rockenfeller te
passeren bij het ingaan van
de Tarzanbocht. De Italiaan
boekte daarmee zijn tweede
seizoenzege, en hij glunderde bij de persconferentie van
oor tot oor. Rockenfeller was
minder tevreden. Als derde
Audi-coureur pakte de Zweed
Mattias Ekström de derde
plaats waarmee de hegemonie van zijn werkgever op
het Zandvoortse circuit compleet was. Green schoot, met
zijn vierde plaats, iets op in
de stand voor het kampioenschap. Beste BMW-rijder was
de Canadees Bruno Spengler
die de vorige race nog wist
te winnen. Paffett de klassementsleider kwam niet verder
dan een zevende plaats.

softbal
Wisselend succes

Bij KNHS dressuurwedstrijd van afgelopen zondag bij mane-

De softbalsters van ZSC zijn de twee helft van de compe-

Moore met haar pony Joey voor het eerst in de hogere L1 dres-

zomerstop, uit bij Kinheim, ging nipt (7-6) verloren maar

ge Schimmelkroft in Heemskerk startte plaatsgenoot Wendy
suurklasse. Door het regenachtige weer was de wedstrijd
naar de ‘binnenbak’ verhuisd, maar dat deerde haar niet.

Wendy Moore en paard Joey

Na twee bijna foutloze
proeven verreden te hebben
ontving zij van de jury 200
punten voor elke proef, goed
voor 4 promotiepunten. Bij
een totaal van 10 behaalde
promotiepunten mag ze
naar het volgende niveau
in de dressuur, de klasse
L2. Tevens werd zij met dit
puntentotaal eerste in de

wedstrijd. “Dit is mijn hoogste jurybeoordeling tot nu,
mijn vorig record lag op 199
punten. Ik heb sinds twee
weken een nieuwe coach,
Linda Molenaar. Zij heeft
klasse Z gereden en is na haar
zwangerschap gestopt. Zij
coacht mij nu bij de trainingen en wedstrijden”, aldus
een hele blije Wendy.

titie wisselend begonnen. De allereerste wedstrijd na de
maandagavond behaalden onze dorpsgenoten bij Sparks
een klinkende 4-12 overwinning.
De wedstrijd tegen Kinheim
kenmerkte zich door een
uitblinkende jonge pitcher van de thuisploeg die
behoorlijk harde ballen
gooide, waar Zandvoort
pas in de 3e inning, bij een
3-0 stand, vat op kreeg.
Monique Herwegh kwam
met 4 wijd op het honk,
gevolgd door Anke Koning,
Laura Koning en Maura
Renardel de Lavalette die ieder met een honkslag haar
volgden. Ook Martina Balk
kreeg een vrije loop naar het
eerste honk en toen haar
tweelingzus Marcella een
fraaie tweehonkslag produceerde, stond Zandvoort

zomaar 3-6 voor. Kinheim
echter maakte in de gelijkmakende inning 3 runs
en maakte het met nog
één run in de 4e inning af.
Tegen Sparks scoorde ZSC
in de eerste twee innings
maar liefst tien honkslagen.
Sparks zette daar vier runs
tegenover en zo konden de
ZSC-dames freewheelend,
onderweg nog even twee
punten meenemend, naar
de finish stormen.
Komende woensdag , 5
september, spelen de
Zandvoortse dames om
19.30 uur thuis tegen de buren uit Bloemendaal.

Pioniers veel te sterk
Het Hoofddorpse Pioniers heeft afgelopen zondag de honk-

ballers van ZSC met lege handen laten staan. Onze plaats-

genoten hadden op eigen veld niet veel in te brengen tegen
hun gasten, die ‘simpel’ wonnen met 3-13.

Slag van Ernesto Vonsee

Al direct in de eerste slagbeurt kwam ZSC op een behoorlijke achterstand, 0-3.
Die score werd in de derde
inning zelfs meer dan verdubbeld door een grand
slam homerun, 0-7, voordat
Zandvoort iets terug kon
doen. Door een honkslag
kwam Youri Buijen op het
eerste honk en, door een
aantal Hoofddorpse fouten,
zelfs over de thuisplaat. In
de vijfde slagbeurt was het
opnieuw Hoofddorp dat de
score opschroefde, mede
door onzorgvuldig verdedigen van de Zandvoorters.
Nog twee punten wist ZSC
aan hun totaal toe te voegen; het bleken de laatste
stuiptrekkingen. “Dit was de

slechtste wedstrijd van het
seizoen. Het merendeel van
het team speelde onder de
maat. Aan slag waren we
niet bij machte om het de
Pioniers lastig te maken”,
was het commentaar van
woordvoerder Danny van
Soest.
Werpcijfers Guus Berkhout:
5x3 slag, 4x4 wijd en hij
kreeg 12 honkslagen tegen.
Zijn veld maakte diverse fouten. Slaggemiddelde: Brett
Disseldorp en Youri Buijen ieder 1 uit 2 (.500) en de broers
Jeroen en Danny van Soest
ieder 1 uit 3 (.333). Vrijdag
31 augustus speelt ZSC om
19.00 uur uit bij Olympia
Haarlem.

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

Amice Advocaten B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Badminton Vereniging
Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs

Brandweer Zandvoort
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
Dierenkliniek Zandvoort

Dorsman Assurantiën
Groenestein & Schouten
Fin. diensten

La Bonbonnière
Pluspunt
Reco Autoschade
Studio 118 depenDance
Thalassa Strandpaviljoen 18
Theaterschool Het Nest
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
VVV Zandvoort/Muziekfestival
Weenink, huisarts
Zandvoorts Museum
15
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Courant

Actueel

11

Zandsculpturen
toegetakeld door
vandalen

Cultuur

Zie onze advertentie op de achterpagina

19

Open monumentendagen in teken van
Zandvoorts groen

Actueel

Zwerfvuil komt
nog veel te
veel voor

Portugese Nederlander wint EK zandsculpturen
De Nederlander Michel de Kok, die al jaren in Portugal woont en werkt en daar ook
voor uitkomt, is de winnaar geworden van het Europees Kampioenschap zandsculp-

turen dat de afgelopen week in Zandvoort werd georganiseerd. Het thema dit jaar
was ‘sagen en mythen’. Zijn versie van ‘St. Joris en de draak’, dat verrezen is bij de
ingang van de centrale balie van het raadhuis, imponeerde de jury het meest.

St. Joris en de draak

De prijsuitreiking stond vrijdagmiddag gepland op het
plein voor het Zandvoorts
Museum, maar door plotselinge regen werd op het
laatste moment besloten
naar binnen uit te wijken.
Ook de jury moest ter elfder
uren een verandering on-

Michel de Kok met de echte 'Verkade'

dergaan. BKZ-voorzitter Udo
Geisler was ziek geworden
maar vond in Hilly Jansen,
niet de eerste de beste in de
kunstwereld, een waardige
vervanger.
‘Spreekstalmeester’ en directeur van de Zandacademie

De Mannetjes
Dit weekend Open
Monumentendagen

‘Bij de zandsculpturen
werd een week eerder
al open huis gehouden’

Wegens vakantie
gesloten

van
zondag 9 september
tot en met
woensdag 12 september
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

in Den Haag, Marcel Elsjan
of Wipper, memoreerde de
bijzonder prettige medewerking zowel vorig jaar als
dit jaar, van de gemeente
Zandvoort. Tevens was hij
zeer verheugd om bekend
te kunnen maken dat niemand minder dan de wereldberoemde Zandvoortse
kunstenaar en beeldhouwer
Kees Verkade in Zandvoort
was om de hoofdprijs, een
speciaal voor deze gelegenheid door hem gemaakt
bronzen beeld, uit te kunnen
reiken. Juryvoorzitter Gert
Toonen haalde nog even het
Nederlands Kampioenschap

Sport

23

van vorig jaar aan, waar
Verkade het onderwerp was
van de zandsculptuur die De
Kok toen had gemaakt. Even
later kon hij Verkade persoonlijk de hand schudden
bij het in ontvangst nemen
van de eerste prijs.
De tweede plaats was voor
de enige dame in het deelnemersveld, de Engelse
Nicola Wood. Derde werd
de Oekraïner Viacheslav
Iemelianenko. Beiden kregen een door kunstenares
Ellen Kuijl gecreëerde glazen
schaal. Een groot woord van
dank was er voor Holland
Casino Zandvoort dat via
het cultuurfonds een behoorlijk bedrag sponsorde
om het EK mogelijk te maken.
Wethouder van toerisme
Belinda Göransson, gestoken in oud-Zandvoortse
klederdracht, sprak de hoop
uit dat er volgend jaar weer
een zandsculpturenfestival
in Zandvoort zal worden georganiseerd. Gezien de lijn
van NK en EK, zou dat dan
een WK moeten zijn. Elsjan
of Wipper vond het wel wat,
maar meldde dat er dan wel
snel gehandeld moet worden omdat er meer kandidaat steden zijn die het WK
willen organiseren.

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Formule 1 zoals
Zandvoort het
nog heeft gekend

Parade van raceauto’s
smaakt naar meer
Werkelijk duizenden raceliefhebbers en liefhebbers van

historische auto’s hebben zaterdagavond kosten nog moeite gespaard om van de parade met historische raceauto’s te

genieten. De chauffeurs moeten zich ware helden gevoeld

hebben toen ze door drommen mensen naar het centrum
van Zandvoort reden.

Lang lint van oude racewagens

De parade was onderdeel
van de Historische Grand
Prix die het afgelopen
weekend meer dan 30.000
toeschouwers naar Circuit
Park Zandvoort lokte. Dit
evenement werd voor de
eerste keer door Circuit Park
Zandvoort en de Historische
Auto Ren Club (HARC) georganiseerd en het werd direct
een evenement met heel
veel potentieel dat wellicht
komend jaar een vervolg zal
krijgen.
Dat de parade zo aan zou
slaan werd eigenlijk niet

verwacht. Ook toen er door
allerlei omstandigheden een
iets ander tijdschema moest
worden aangehouden, bleef
het langs de route van het
circuit naar het centrum van
Zandvoort onwaarschijnlijk
druk. De auto’s werden allemaal in de Kerkstraat en op
het Kerkplein geparkeerd
en menigeen nam deze gelegenheid om hele series
foto’s van het tentoongestelde historische materiaal
te maken. Een schitterend
evenement dat hopelijk een
jaarlijks terugkerende traditie zal worden.

Stem ook 12 september!
Verkiezingen tweede kamer.
Lees verder op pagina 21
Gemeente Zandvoort

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1
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De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd
Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons Mam
die voor altijd van ons afscheid nam.
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2041 NV Zandvoort aan zee
Caroline Roeterdink,

Je was een geweldige huisarts
voor onze moeder

Marthe Stuij

Wij zijn heel verdrietig bij het overlijden van

Andor Dieben
Bas, Bianca, Dana, Ischa, Lesley, Manda en
Ronald (medebewoners van de 8sprong).
De leden van de vereniging Zorg aan Zee.
De begeleiders van de 8sprong.

12-04-1921

31-08-2012

Ook danken wij de medewerkers van het
Huisartsen Centrum Zandvoort
en Peter Paardekooper.
Haar kinderen.

waterstanden

Na een leven vol liefde en zorg voor velen,
is thuis rustig overleden
onze lieve moeder, oma, overgrootoma

Neeltje van der Mije-Kerkman
weduwe van Jan Frederik van der Mije

Zandvoort
30 januari 1919

Zandvoort
29 augustus 2012
Suus en Piet
Nel en Leo
Jan en Janneke
Louis en Jolanda
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

correspondentieadres:
N. Slag
Koningstraat 35
2042 VG Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

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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8+9 Open Monumentendagen - Thema: Groen van Toen
9 Good Morning Zandvoort - Koopochtend
op zondag. Jupiter Plaza/Haltestraat, 09.00-13.00 uur

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d.4 september

Raad geïnformeerd over
perikelen op strand
Afgelopen dinsdag kwam de gemeenteraad weer voor het

eerst na het zomerreces bijeen voor een informatieronde
in de aanloop naar de raadsvergaderingen Debat en Be-

9

Jazz in Zandvoort - Scott Hamilton & Trio

9

Theaterschool Het Nest - Open dag. LDC,

lijke herziening van het bestemmingsplan Strand en Duin

9

Muziekpaviljoen - TMS Brassband,

Het bestemmingsplan
Strand en Duin moest aangepast worden omdat
Rijkswaterstaat de maximale hoogte van een strandpaviljoen had losgelaten
en Zandvoort daaraan wil
vasthouden. Alleen Thalassa
heeft een verschil van plus
7 centimeter. Ruud Sand
bergen (D66) vroeg zich
af of dat te maken heeft
met een kunstmatige verhoging van het banket aldaar. Wethouder Belinda
Göransson antwoordde dat,
gezien het geringe verschil,
het college het niet noodzakelijk vond om te handhaven.
Ook vroeg Sandbergen of er
op het strand geslapen mag
worden en of dat in het bestemmingsplan gaat komen.
Göransson antwoordde dat
het aanpassen van het bestemmingsplan alleen is bedoeld om de maximale hoogte op te nemen. Overnachten
is daar niet in opgenomen
omdat het bestemmingsplan
het niet toe laat. Een van de
strandondernemers heeft
wel een verzoek daartoe ingediend en het college is met
hem in gesprek.

Johan Clement. Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

11.00-15.30 uur.
13.00-16.00 uur

10-14 Zwem4daagse - Zwembad Center Parcs,
18.00-21.00 uur

13 Tentoonstelling - Margreet Ras in Lion d’Or Haarlem,
18.30-19.30 uur

15 Kofferbak verkoop/rommelmarkt
Gasthuisplein, 10.00-17.00 uur

15 Finale Kunstfestijn - Mango’s, 14.00-17.00 uur
16 Classic Concerts - Laureaten Prinses Christina
Concours. Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 06/09 – 12/09

Brammetje Baas (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

Madagascar - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

Magic Mike
DO t/m DI om 19.00 uur

The Dark Knight Rises
DO t/m DI om 21.30 uur

A Dangerous Method
WO om 19.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

sluitvorming op dinsdag 11 september. Een aantal belang-

rijke zaken stonden op de agenda, waaronder de gedeelteen de Nota Vent- en Standplaatsenbeleid.

Nota Vent- en
Standplaatsenbeleid

Het agendapunt Nota Venten Standplaatsenbeleid kreeg
de nodige tongen los, al was
het alleen al om een brief die
de Strandpachtersvereniging
Zandvoort naar het college
had gestuurd. Daarin staat
dat de Zandvoortse strandpachters alle venters van het
strand willen hebben. Volgens
woordvoerder Leo Heino is
het een goede zaak dat het
college uitgaat van maximaal
10 vergunningen. Nu zijn dat

er nog 15. “De ventkarren hebben totaal geen toegevoegde
waarde voor het strand. Wat
zij verkopen, verkopen wij ook
dus zou het goed zijn dat zij
helemaal verdwijnen”, aldus
Heino. Ook schermde hij met
klachten die badgasten zouden hebben van het lang op
een plaats staan van de venters. “Er zijn gasten die daarom hun beddengeld terug
eisten”, zei hij. Wilfred Tates
(VVD) vroeg of de bewuste
brief op een ledenvergadering besproken was, maar
daar had Heino geen duidelijk
antwoord op.
Arlan Berg, voorzitter van de
Vent- en Standplaatshouders
vereniging in Zandvoort zag
het helemaal anders. Hij zei
dat kwaliteit voorop moet
staan en wil eigenlijk alleen
maar “achten, negens en tienen” op het strand zien. Hij
vond de brief van de strandpachters zeer onbehoorlijk
en respectloos en dan zei hij
het nog netjes. Tevens gaf hij
aan dat zijn vereniging achter kwaliteit staat maar dat
er een vijftal venters niet bij
hem zijn aangesloten en daar
dus niet veel over te zeggen
heeft. Op een vraag van raadslid Ushi Rietkerk (PvdA) of de
beide verenigingen met elkaar
in gesprek zijn, antwoordde
Berg dat het laatste overleg
twee jaar terug gehouden is.
Gert Jan Bluijs (CDA) zei dat
zijn broek afzakt van de manier zoals dit gaat. “Ik vind dit
te gênant voor woorden.” Cees
van Deursen sloeg de spijker
op zijn kop toen hij zei dat een
haring eten op het strand traditioneel aan de kar gebeurt,
waardoor de karren welzeker

een toegevoegde waarde
voor het Zandvoortse strand
hebben. Ook Ellen Verheij
(VVD) zag de noodzaak tot
reductie van het aantal ventvergunningen niet. “Ik vind
het broodroof en ik vind het
betuttelend. Kwaliteit moet
uit de markt komen en dat
is niet een taak van de overheid alleen, maar ook van de
ondernemer”, zei zij.
Wethouder Gert Toonen
vindt dat betutteling die niet
in de nota thuis hoort. “I am
not amused”, begon hij zijn
beantwoording van de vragen en dan had hij het over
de brief van de pachters. “Ik
vind de reactie van de strandpachters beschamend.” Heino
probeerde het nog in tweede
termijn maar zag wel in dat
reductie van venters op het
strand een verhaal van jaren
zal gaan worden. De Nota
Vent- en Standplaatsenbeleid
zal opnieuw in de vergadering
van 11 september op de agenda komen. Dan mag er wel
gediscussieerd worden.
(advertentie)

“Jeloi,
bij Thalassa hebbe ze
nog wat klussen te klare,
maar vanaf de 21e
zijn alle vroege vogels
weer vanaf negen uur
welkom!"
Strandpaviljoen 18
Reserveren: 023 571 5660

column
Adje

Net als dat onze dorpsomroeper van Zandvoortse
komaf moet zijn, zou ook bij
de dorpschroniqueur van dit
wonderschone plekje aan de
Nederlandse kust op de een of
andere manier zeewater door
de aderen dienen te stromen.
Wat dat betreft kan ik mijn
getuigschrift laten zien, want
decennialang, tussen mijn
eerste melktandjes en mijn
vierde kroon, is mijn moeder
getrouwd geweest met een
Zandvoorter.
De woorden stiefvader of
stiefmoeder zouden verboden moeten worden. Want als
je als kind sprookjes leest, ziet
en hoort en daar met je kinderbrein de conclusie uit trekt dat
een stiefmoeder een heks en
een stiefvader een gevoelloze
vrek is, dan kan de opvolger van
je biologische vader nooit veel
soeps zijn. Maar al snel kwam
ik erachter dat deze cadeauvader goed volk was. Best volk.
Samen met mijn moeder had
hij een fameuze strandtent
(2A) op de plek waar nu, hoe
symbolisch, geen strandpaviljoen meer staat. Ze openden
in de Haltestraat de bar ‘Chez
Keur’ en de disco Chin-Chin en
die staat er nog steeds. Met
nog steeds de naam die mijn
moeder tijdens een lange autotocht bedacht. Waar hij het
vandaan haalde, heb ik me
nooit afgevraagd, maar hij
had zijn eigen stijl. De coltruien dunne wollen truien met
V-hals, de lammy jassen, de
autohandschoenen, de laarsjes met hoge hak (hij was niet
bepaald groot van stuk) en
niet te vergeten de auto’s zelf:
Studebaker, Austin Healy (2x).
Nu ik weer in Zandvoort
woon, denk ik vaak aan hem.
Dan denk ik ook aan mijn hele
halfzus, die hem helaas heeft
meegemaakt toen hij zichzelf
niet meer was en ziek werd.
Dan denk ik zelfs aan al die
mensen hier, die hem
hebben gekend en die
bij het horen van zijn
naam een glimlach op
hun gezicht krijgen. Dan
denk ik aan Adje Keur.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

25 augustus - 31 augustus 2012
Geboren:

Luuk Viktor, zoon van: Kelder, Egbert Gerard en: van der Pels,
Sabine Renata.
Joya Shelley Florence, dochter van: Verhoef, Niek Robert en:
Dekker, Shelley Wicky Elisabeth.

Ondertrouwd:

Pécsi, Gergely en: Jakab, Szilvia Veronika.

Gehuwd:

van Haarlem, André Christiaan en: Bakkenhoven, Chantal.
Schrader, Mario en: Garbiak, Filomena Filipina.

Overleden:

van de Geer, Pieter, oud 91 jaar.
Bogaart geb. Jacobs, Jasperdina Elizabeth, oud 64 jaar.
de Smeth geb. Meijer, Anthonia Wilhelmina, oud 98 jaar.
van der Mije geb. Kerkman, Neeltje, oud 93 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor J. Duin
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Gratis Proeflessen in de
OOK Zandvoort Feestweek
Telefonisch opgeven bij de receptie 023 57 40 330
t/m 13 september
Boetseren / Beeldhouwen
Spaans
Ouder & Peuteryoga
Hatha Yoga
Inprovisatie toneel
JazzDance 55 plus
Nederlands
Engels

Vrijdag 21 september
Woensdag 19 september
Woensdag 19 september
Vrijdag 21 september
Maandag 17 september
Dinsdag 18 september
Donderdag 20 september
Donderdag 20 september

10:00 - 12:30
19:30 - 21:00
9:00 - 10:00
12:30 - 13:30
19:30 - 21:30
14:30 - 15:30
10:00 - 12:00
13:00 - 14:30

Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 – 10:30

3 oktober t/m 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest Nieuw op de woensdag extra les!
Woensdag 11:00 – 12:00
12 september t/m 19 december

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

Bridge voor Gevorderden
Voor mensen met enige bridge ervaring.
Maandag 19:30 – 21:30

24 september t/m 10 december

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. Goed
voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur 31 oktober t/m 14 november € 15,-

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met
de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
20 september t/m 13 december
Maandag19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december
Nieuw: Vanaf september Boetseren (geen beeldhouwen) in de ochtend!
Woensdag 10:00 – 12:30
19 september t/m 12 december

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00

18 september t/m 11 december

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.

Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x
wandelen voor € 25,Dinsdag 10:00 – 11:00

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Engelse Conversatie

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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Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 – 14:30

20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 – 21:30

Zorg voor een stevige start dit jaar.
Je staat er niet alleen voor.
Wijzer helpt!
Zowel korte als lange trajecten mogelijk.
Maatwerk voor alle niveaus.
Meer weten?

Hans Weber, expert in onderwijs
T. 06-81493719, Zeestraat 30
weerwatwijzer@gmail.com
www.weerwatwijzer.com

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze heerlijke Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,65
Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Studio 118 depenDance
Streetdance-breakdance
klassiek ballet-jazzdance

18 september t/m 27 november

Visseringsweg 40, Diemen
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

• Weinig structuur?
• Motivatieproblemen?
• Veel huiswerk?

Nieuwe cursussen:
Show/musical dans
en Kidszumba
Geef je snel op voor
een gratis proefles!

19 september – 12 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023 57 40 330

www.studio118.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Vernielde zandsculpturen weer hersteld
In de nacht van vorige week zaterdag op zondag hebben
vandalen vernielingen aangericht aan vijf van de negen

zandsculpturen die verspreid door het centrum staan. De
kunstenaars zijn dinsdag teruggekomen en hebben ge-

lukkig alle beelden kunnen herstellen, maar uiteraard zijn
daar kosten aan verbonden.

Moedwillige beschadigingen aan de demosculptuur

Zandvoort en haar inwoners
spraken schande over de vernielzucht en velen hopen dat
de verantwoordelijke(n) opgepakt worden. Zowel de gemeente Zandvoort als de organiserende Zandacademie

hebben maandag aangifte
van vernieling gedaan bij
de politie Kennemerland.
Het Korps Landelijke Politie
Dienst, de KLPD, kan eventueel gebruik maken van de
beelden van de camera’s die

in het centrum van Zandvoort
hangen. Deze camera’s worden door de politie beheerd,
maar of de beelden ook daadwerkelijk bekeken gaan worden is vooralsnog niet bij de
Zandvoortse Courant bekend.
“Het gaat om veel geld dat
hierin is geïnvesteerd om
gasten naar Zandvoort te
trekken. Er is zeer veel belangstelling voor, we zijn dan
ook zeer blij dat alle beelden
hersteld konden worden”, aldus een woordvoerder van de
gemeente. Het gevolg is nu
wel dat er hoge hekken om
de beelden geplaatst gaan
worden, niet bepaald een
fraai gezicht natuurlijk maar
helaas is het noodzakelijk.
Laten we hopen dat de politie
arrestatie(s) kan verrichten en
de kosten kan verhalen op de
dader(s).

Webshop voor Zandvoortse winkels
De voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort

(OVZ), Gert van Kuijk, wil komen tot een professionele gemeenschappelijke website/webshop voor alle Zandvoort-

se ondernemers. Zo een webshop biedt meer kansen voor
het bedrijfsleven van Zandvoort in deze moeilijke economische tijd.

Het is duidelijk dat het consumentengedrag de laatste
jaren veranderd is. De verkoop via internet is enorm
toegenomen en daar komt
voorlopig geen verandering
in. Kansen liggen nu in de
combinatie van Internet en
winkelpand, ook wel ‘Bricks
en clicks’ genaamd, doelend

op de stenen winkel en de
internetwinkel.
Doordat ondernemers samenwerken zijn er mogelijkheden om een gezamenlijke
webshop te starten. Ten tijde van het Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen
(MBO)-project is aan OVZ een

bedrag van € 4.000 toegekend, en ook uitbetaald, om
projecten op te zetten op het
gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.
Helaas heeft men weinig
tot geen resultaten bereikt
en is er drie jaar geleden, in
overleg met de gemeente,
besloten het MBO-project
te stoppen. Van Kuijk wil nu
graag het ter beschikking gestelde bedrag gebruiken om
een goede start te maken
met de nieuwe webshop.
Aanvullende financiering zal
door de OVZ en participanten
gevonden moeten worden.

ZANDVOORT SCHOON WORDT ER GEK VAN!
Links er rechts worden inwoners horendol van het gekrijs van meeuwen;
meeuwenouders en hun jongen schreeuwen om het hardst. Vanwege
het feit dat de meeuw een beschermde vogel is, kan er weinig tegen Gemeente Zandvoort
gedaan worden. Maar………er is hoop: meerdere gemeenten bundelen
zich om bij de minister om ontheffing te vragen en de beschermde status
van de meeuwen te versoepelen. Wat kunnen we in de tussentijd doen?
Met regelmaat worden zowel door huishoudens als door voedselverwerkende bedrijven
etensresten neergegooid “voor de vogels”. Je vindt etensresten dan terug op platte daken,
in plantsoenen, op het plein en op talloze andere voederlocaties. En daarmee trek je meeuwen, duiven, ratten, vossen zwerfkatten en -honden aan, wat nou juist niet de bedoeling is.
De overlast van deze dieren terugdringen wordt hierdoor dan ook erg lastig. Bij dezen de
dringende oproep: STOP ER MEE!! Gooi etensresten altijd in de GFT-bak.
In de natuur om ons heen vinden alle dieren meer dan voldoende voedsel.

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

Dansseizoen geopend

Afgelopen zaterdagavond
was het behoorlijk druk
met enthousiaste dansers
en danseressen op het
Openingsbal van danscentrum Rob Dolderman.
Lekker op de maat van de
muziek konden zij de hele
avond hun techniekervaring met ballroom, Latin,
salsa en rumba weer eens
laten zien. De bekende
Zandvoortse dansschoolhouder Rob Dolderman
opende hiermee het nieuwe
seizoen. De nieuwe les- en
dansgroepen en -cursussen
gaan vanaf donderdag 13
september weer van start.

Opening Jazz
in Zandvoort

Op zondag 9 september
aanstaande wordt het
11e jazzseizoen in de serie
'Jazz in Zandvoort' spectaculair geopend met
niemand minder dan de
Amerikaanse jazzsaxofonist Scott Hamilton. Tot en
met mei vinden er weer
maandelijks jazzconcerten
plaats op de zondagmiddag
waar de jazzliefhebber zijn
muzikale hart kan ophalen.
De jazzconcerten in Theater
De Krocht zijn in 10 jaar tijd
een begrip geworden in de
Nederlandse jazzscene. Het
volledige programma is te
vinden op www.jazzinzandvoort.nl.

RABO Bank sluit
Zandvoorts filiaal

De RABO Bank sluit
per 1 januari volgend
jaar haar filiaal in
Zandvoort. Het is de
tweede bank, na de
Fortis bank, die de
Zandvoortse vestiging
sluit. De RABO Bank wil veel
meer met mobiele adviseurs
gaan werken. Deze adviseurs
komen op verzoek bij u thuis
en geven u dan gevraagd advies. Ook het feit dat klanten
veel meer thuis hun bankzaken regelen is debet aan
de beslissing tot sluiten.
Behalve in Zandvoort sluiten
ook twee filialen in Haarlem
en een in Schalkwijk. De
vestiging in Zandvoort
houdt wel de mogelijkheid om geld te pinnen
en de zogenaamde sealbag automaat blijft ook
bestaan. Hier kunnen
klanten contant geld
storten.

Gevonden en
verloren voorwerpen

Vanaf 1 september neemt
de gemeente de taak van
het beheer en de bewaring
van gevonden en verloren
voorwerpen over van de
politie. Vanaf nu kunnen
Zandvoorters die iets hebben verloren of gevonden
dus bij de gemeente terecht
om aangifte te doen. Dat
kan op de website of tijdens
kantooruren bij de centrale
balie van het gemeentehuis.
Denk aan voorwerpen als een
portemonnee of horloge. Bij
beroving of diefstal van een
eigendom (bijvoorbeeld een
fiets) moet men altijd aangifte doen bij de politie. Ook bij
verlies van een rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een
vreemdelingendocument
moet er persoonlijk aangifte
worden gedaan. Men heeft
namelijk een proces verbaal
nodig om een nieuw rijbewijs of reisdocument aan te
vragen bij de gemeente.

Dorpsomroeper
in Vlissingen

O n ze d o r p s o m ro e p e r
Gerard Kuijper was onlangs uitgenodigd om deel
te nemen aan Maritiem
Vlissingen. Gestoken in een
middeleeuws herautenkostuum was het zijn taak om
de diverse activiteiten rondom de dokhaven en in het
centrum onder de aandacht
van het publiek te brengen.
“De organisatie was dermate tevreden, dat ik kan rekenen op een vervolginvitatie”,
meldde Kuijper tevreden.

Bijzondere excursie
De School

Dat De School op een bijzondere manier les geeft,
daar is afgelopen zaterdag
een sprekend voorbeeld van.
De bovenbouwleerlingen
hebben de Museumnacht
in Den Haag bezocht!
Tussen augustus en oktober staat het onderwijs op
De School in het teken van
de kunst en daar horen ook
excursies bij. Leerlingen
en leerkrachten kozen samen de excursies en de
Museumnacht was er één
van. Het was een heel bijzondere, al was het alleen al
vanwege het tijdstip! Rond
18.00 uur zijn de leerlingen
onder begeleiding met de
trein naar Den Haag vertrokken en kregen een exclusieve rondleiding in de
Koninklijke Schouwburg.
Tevens bezochten ze het
Escherhuis. Opgewonden
en vol verhalen over deze
bijzondere excursie kwamen ze rond 23.15 uur terug.
De volgende excursie wordt
waarschijnlijk het Kröller
Müller museum in Otterlo.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

Opa
Van harte
gefeliciteerd met
je 60e verjaardag.
Enrique, Lucas,
Mika, Aimy en Demy.

Bespaar duizenden euro’s
op uw hypotheeklasten:
Sluit nú uw overlijdensrisico
verzekering over!
Bel of kom langs voor een
vrijblijvend advies!
Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

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

Actie vanaf

donderdag 6 september
t/m zondag 9 september


Versgebakken saucijzenbroodje € 1,25



Tijgerbrood € 1,75.
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34
Gemeente Zandvoort

Brandweer Zandvoort
Zoekt nieuwe vrijwilligers M/V
Spreekt het werken in een moderne organisatie
jou aan en zet jij je graag in voor de samenleving?

Kom dan langs op
onze demonstratiedag
Zaterdag 8 september
op het pleintje voor de Vomar in Noord
tussen 10.00 en 15.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.brandweerzandvoort.nl

Uitnodiging
‘Waarom wil mijn kind niet luisteren naar wat ik zeg?’
‘Hoe voorkom ik een driftbui als mijn kind zijn/haar zin niet krijgt?
Allemaal vragen waarmee je als ouder/opvoeder van een kind
te maken kunt krijgen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort organiseert

13 september 2012 een gratis interactieve
workshop positief opvoeden ‘Veerkracht bij kinderen’
Aan bod komt:
waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt, hoe u kunt omgaan met lastig gedrag
zoals niet luisteren, hoe u grenzen kunt stellen en hoe u uw kind leert mee te werken.
Voor wie: voor ongeveer 12 ouders en opvoeders van kinderen in de leeftijd tot 13 jaar.
Door wie? Saskia Kreuger verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en
Ineke van Rixel van de GGD geven de workshop die wordt afgewisseld met filmpjes en
oefeningen. U krijgt een eigen werkboek met achtergrondinformatie over het thema en
oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft u een eigen opvoedaanpak ontwikkeld
die u meteen thuis in de praktijk kan brengen.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: CJG Zandvoort, Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a, Zandvoort
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via info@cjgzandvoort.nl o.v.v. workshop 13 september.
Vragen: Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG,
Karin van der Arend 06 10793223 of k.vanderarend@jgzkennemerland.nl

www.cjgzandvoort.nl
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Eerste Timmerdorp Zandvoort feestelijk afgesloten
Het Timmerdorp Zandvoort, dat vorige week aan honderd kinderen heel veel plezier heeft

gebracht, is vrijdag officieel beëindigd en dat ging met een aantal feestelijke gebeurtenissen gepaard. Hoewel een groot aantal van de timmerlieden het huilen nader dan het

lachen stond toen een bulldozer hun eigen hutten kwam opruimen, konden ze toch blij

vooruitkijken want op het programma stonden nog een barbecue en later op de avond
een feestvuur van alle gebruikte pallets.

Het Timmerdorp Zandvoort was een week lang de thuisbasis van 100 jonge timmeraars

Na een aanvankelijke weigering had burgemeester Niek
Meijer alsnog toestemming
gegeven om de pallets ‘in de
fik’ te steken. Nadat de kinderen hun hutten zelf hadden
‘gedemonteerd’, werd al het
resthout hoog opgestapeld

om in de avond, om 20.00 uur
exact, door de brandweer in
brand te worden gestoken.
Daaraan vooraf ging een barbecue die zeer professioneel
werd gemaakt door de koks
van Beach Club Tien en aangeboden was door de eigenaar

Robin Molenaar, die zelf stond
te gillen van plezier. Een feest
voor alle kinderen en vrijwilligers dus. Molenaar was zeker niet de enige die iets had
gesponsord. Zo hadden alle
kinderen aan het begin van de
week een werktas met gereed-

schap gekregen, aangeboden
door IJzerhandel Zantvoort en
werden alle kinderen en vrijwilligers in een T-shirt gehesen
dat aangeboden was door De
Lachende Zeerover. Maar ook
bijvoorbeeld de lunches voor
de vrijwilligers waren elke dag
door een ander Zandvoorts
bedrijf gesponsord. Het was
mooi om te zien dat zoveel
Zandvoortse bedrijven bereid
waren om goederen dan wel
diensten aan te bieden.
“Volgend jaar komt er in ieder
geval een vervolg op dit geweldige succes. We gaan nu
evalueren en komen op tijd
met een nieuwe inschrijving”,
aldus initiatiefnemer Dimitri
Bluijs. Dat maakte hij eerder
bij het in brand steken van de
stapel hout al duidelijk, door
er een vlag in te steken met de
tekst ‘tot volgend jaar’!
Een schot in de roos, dat
Timmerdorp!

Prinses Paulina, het kleinste vrouwtje aller tijden
De in Zandvoort wonende auteur en redacteur van HP/De

Tijd, Mark Traa, heeft onlangs zijn zesde boek feestelijk

ontvangen. In plaats van een non fictie verhaal, zoals zijn

bekende boek ‘De Russen komen! Nederland in de koude
Oorlog’, schreef hij dit keer een waar gebeurd verhaal, in
romanvorm, over de tragische geschiedenis van de kleinste
vrouw van de wereld: Prinses Paulina.
door Nel Kerkman

Al van kinds af aan interesseert Mark Traa zich voor records en in het Guinness Book
of Records vond hij het onderwerp voor zijn allernieuwste
boek: het dwergje Paulina
Musters. Na twee jaar zoekwerk naar historische gegevens over het levensverhaal
van Paulina, geboren in 1878 te
Ossendrecht, werd het tijd om
alles op papier te gaan zetten.
Behalve de gevonden krantenartikelen via internet en vele
bezoeken aan archieven, waren er ook nog twee verre nazaten die hem voorzagen van
allerlei documenten en foto’s.
Traa laat in zijn roman de moeder aan het woord, die erg veel

moeite heeft met het exploiteren van haar dochtertje op
kermissen en theaters. Ook de
strijd van de moeder of ze er
wel goed aan deed om mee
te werken aan de teloorgang
van Paulina wordt geweldig
beschreven. In zijn verantwoording aan het eind van
het boek geeft Traa aan dat er
enkele feiten niet echt hebben
plaatsgevonden. Zo is moeder
Maria nooit meegereisd met
Paulina naar New York en haar
zoon is niet door zelfmoord
om het leven gekomen maar
door een longontsteking. Ook
is niet bevestigd dat Paulina in
1892 op audiëntie is geweest
bij Koningin Emma. Ondanks
deze kleine onwaarheden,
waarschijnlijk om het verhaal
beter te laten lopen, is het een

hartverwarmende roman geworden.
Boeren, burgers en buitenlui
Als zevende kind van Maria
en Michiel Musters wordt
Paulina Johanna geboren, ze
was 31 centimeter. Op anderhalf jarige leeftijd verpatste
haar vader haar aan de meest
biedende als attractie op allerlei kermissen en theaters.
Ondanks de weerzin van
Maria deed ze, door geldnood
gedwongen, toch mee aan
het uitbuiten van haar dochtertje. Er werden later verre
reizen naar Parijs, Berlijn en
Londen gemaakt waar zuster
Kee voor Paulina zorgde en
zwager Sjef haar impresario werd. De armoe maakte
plaats voor grote rijkdom met
als ergste wanklank de totale
ontreddering van het gezin
Musters, dat in Ossendrecht
achter moest blijven. Het
kermisleven is hard en de al
ouder wordende Paulina,
met een lengte inmiddels
van 61 cm., wordt steeds
onhandelbaarder en ze

krijgt van zwager Sjef voor
de voorstelling glazen port,
ondanks protest van Maria,
om haar optreden aangenamer te maken. Als Paulina in
New York keihard moet werken, wordt ze ziek en overlijdt
ze vlak voor haar zeventiende
verjaardag. De doodsoorzaak
werd door de arts vastgesteld
op longontsteking, maar haar
overlijden werd zeker bespoedigd doordat haar hart was
verzwakt door de alcohol.
Prinses Paulina is voor
€ 14,95 o.a. te koop bij Bruna
Zandvoort of te bestellen:
ISBN 9789025369637.
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Bootcamp Club Zandvoort

Foto: Erwin Spek Fotografie

door Erna Meijer

Zin in lekker trainen in de buitenlucht, maar ook lekker lachen? Dan is de Bootcamp Club Zandvoort wellicht iets voor
u! Sinds kort is Remco Rijgersberg franchisenemer van the
Bootcamp Club in Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort.
Bootcamp training is begin
deze eeuw ontstaan in de
Verenigde Staten: een sportmethode gebaseerd op de
trainingsroutine van het leger en een combinatie van
kracht en conditieoefeningen. Inmiddels zijn er ruim
8000 Nederlanders die hun
conditie, kracht, souplesse en
explosiviteit opbouwen door
hardlopen, intervaltraining
en fitnessoefeningen in de
natuur in plaats van een uur
lang op een loopband joggen.
Remco (bijna 27): “Ik ben altijd al sportminded geweest.
Na het VWO volgde ik deels
de vakopleiding bewegingswetenschappen en daarna
fysiotherapie. Na drie jaar bij
Sportcity in Amsterdam gewerkt te hebben, ben ik in het
najaar van 2010 bij Bootcamp
Club gestart en was daarnaast
ook personal trainer.” Helaas
werd in januari 2011 bij hem
de ziekte van Hodgkin geconstateerd, hetgeen resulteerde
in zeven zware chemokuren,
maar gelukkig zijn deze aangeslagen en kan Remco zich
weer volledig op het sporten
richten.
De bootcamptraining Zand
voort is op 1 september jongstleden gestart bij het vaste verzamelpunt; strandpaviljoen
‘De Haven van Zandvoort’ en
wordt gegeven op zaterdag
van 10.00 tot 11.00 uur en op
maandagavond van 19.30 tot
20.30 uur. Het is een groepstraining met zowel mannen
als vrouwen, die zomer en
winter onder alle weers-

omstandigheden, behalve
tijdens onweer, lekker in de
buitenlucht sporten. Hierbij
verbrand je meer calorieën
dan in de sportschool omdat
er meer zuurstof in de buitenlucht zit. De gemiddelde
leeftijd ligt tussen de 20 en
45 jaar, maar voor ieder leeftijd zijn oefeningen mogelijk.
Het doel is onderhouden wat
je al aan conditie hebt en daarnaast vooruitgang/opbouw
realiseren.
Door een gratis proefles kunt
u zelf ondervinden of deze
manier van trainen bij u past.
Tot en met 1 oktober kost een
10-delige strippenkaart € 70
(kortingscode Haarlemmer
meer) daarna € 85. Kijk ook
naar de advertentie elders
want Rijgersberg heeft ook
een leuke aanbieding bij gebruik van de ZandvoortPas.
Naast de bovengenoemde
training kunt u bij de Boot
camp Club terecht voor nog
veel meer gespecialiseerde
trainingstrajecten, zoals de
‘Running Bootcamp’ voor een
loopevenement zoals de Dam
tot Damloop; een kickbox- of
een yoga bootcamp. Wat te
denken van een vrijgezellenfeest, waarbij onder veel
gelach gewerkt wordt aan
de conditie? Bij de ‘Business
Bootcamp’ ligt de focus op
fysiek en mentaal fittere medewerkers. Kortom: alles voor
een goede gezondheid!
Remco Rijgersberg,
tel. 06-38187044,
www.thebootcampclub.nl.
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Mini Santekraampie
Tijdens het mini santekraampie
zullen er vijf activiteiten zijn
voor de kinderen:
Speksteen maken
Zeepketting maken
Kleurwedstrijd maskers maken
Grimeren
Buttons maken

12.00 uur:

poppenkast
voorstelling
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Eerste lustrum OOK Zandvoort wordt gevierd
met feestweek van 17 tot en met 22 september
Het gebouw Pluspunt aan de Flemingstraat bestaat in

september vijf jaar en dit eerste lustrum zal uitbundig
worden gevierd met een feestweek van 17 tot en met 22
september. Er staan tal van activiteiten op het programma waaraan iedereen gratis kan deelnemen.

Het Pluspuntgebouw is 5 jaar geleden geopend

Het jubileum geeft OOK
Zandvoort, dat een van de
gebruikers van dit multifunctionele gebouw is, de
gelegenheid Zandvoort te
laten zien wat het steunpunt allemaal doet voor
met name ouderen, gehandicapten, chronisch zieken
en mantelzorgers.
Maandag 17 september
zijn alle bewoners van
Zandvoort, die van koffie
en gezelligheid houden,
van 10.30 tot 12.00 uur van
harte welkom bij de Koffiein. Rond 11.00 uur zal wethouder Gert Toonen in de
algemene ruimte de eerste
van drie wensbomen onthullen, waaraan mensen
hun onvervulde wensen
kunnen hangen.
De woorden Facebook en
Twitter zullen velen al bekend in de oren klinken,
maar wat houden zij in? Van
14.00 tot 15.30 uur zijn belangstellenden op deze dag
welkom om uitleg te krijgen
over de sociale media en
vragen hierover te stellen.
Dinsdag 18 september staat
de ochtend in het teken
van het bewustzijn van de
mens. In de beweegruimte
wordt vanaf 10.00 uur een
mindfulnesstraining gege-

ven, waarin men kan leren
bewust en aandachtig te
leven waardoor het leven
interessanter, levendiger
en plezieriger wordt. Tot 10
september kan men zich
hiervoor aanmelden bij
Prezens (tel. 023-5187640)
die mensen ondersteuning
geeft bij klachten als somberheid, angst en stress.
Voor wie niet meer zo mobiel is maar toch lekker wil
dansen, kan van 14.00 tot
15.00 uur meedoen aan het
zitdansen in de theaterzaal.
Er wordt gedanst op comfortabele stoelen zodat u
geen moeite heeft met het
evenwicht, de coördinatie
of vermoeide benen. Er zijn
ook pauzes en u krijgt de
tijd om uit te rusten. Na afloop staat een kopje koffie
of thee klaar. Aanmelden
voor 10 september via 0235740355.
Woensdag 19 september is
er een groot spektakel op
het plein van het winkelcentrum bij Pluspunt. Want dan
wordt een mini mobiliteitsdag georganiseerd, waar zal
worden geracet met scootmobiel of rolstoel. Voor
kinderen is er een spannende steprace. Publiek is
van harte welkom om de

Brandoefening
Je wilt het nooit meemaken, maar brand kan overal plaats-

deelnemers aan te moedigen, die zich ook hiervoor
moeten aanmelden voor 10
september via 023-5740355.

klachten hebben. Ook hiervoor moet men zich voor 10
september aanmelden (via
023-57140355).

vinden. In samenwerking met de brandweer wordt er een

ZorgContact staat met een
marktkraam tijdens de
Mobiliteitsdag op woensdag 19 september met o.a.
een demonstratie wondzorg, bloedsuiker prikken en
evt. advies, bloeddruk meten, etc. Voor huishouding
is er uitleg en informatie
m.b.t. wmo en hoe huishouding te regelen is.

En op de slotdag, zaterdag
22 september, is de algemene ruimte van 10.30
tot 13.00 uur de ontmoetingsplek voor Burendag.
Na ontvangst met koffie
kunnen de deelnemers samen met kunstenaar Mona
Meier een speciaal voor dit
doel getimmerde houten
bank beschilderen. Deze
bank wordt later de ontmoetingsplek in de wijk.
Burgemeester Niek Meijer
is aanwezig en zal wellicht
het eerste penseelstreekje
zetten. Ook hiervoor kan
men zich aanmelden (tel.
023-5740330, e-mail info@
ookzandvoort.nl of aan de
balie Flemingstraat 55).

Binnen het gebouw van
Pluspunt zijn regelmatig
groepen mensen bijeen. Het
is voor iedereen en vooral
de getrainde Bedrijf Hulp
Verleners goed om alle aanwezigen in rust en veiligheid
op tijd naar buiten te krijgen.
Het is belangrijk om dit in het
echt goed te laten verlopen.
Wat moet je doen of juist
niet doen in zo’n situatie?

Donderdag 20 september
is er een speciale uitvoering van het succesvolle
OOK Samen huiskamerproject voor senioren, dat
tweemaal per maand op
zondag en elke donderdag
van 10.00 tot 16.00 uur in
de algemene ruimte van
Pluspunt wordt georganiseerd. Belangstellenden zijn
die dag vanaf 10.30 uur welkom om een kopje koffie te
drinken en/of deel te nemen
aan de workshops mozaïek
maken (11.00-12.30 uur) of
zeepketting maken (13.3015.30 uur). In de Hilberszaal
is die dag van 13.30-15.00
uur een budgetworkshop,
waar men tips kan krijgen
om inkomsten en uitgaven
in balans te krijgen en te
behouden.
Vrijdag 21 september is
er van 09.30 tot 10.30 uur
medische gym, die speciaal bedoeld is voor mensen
met rug- en nekklachten,
herstellen van een blessure of die andere medische

Gezellig aan de koffie bij Pluspunt

Tot slot zijn er tijdens deze
feestweek ook gratis kennismakingslessen van de
diverse cursussen, die door
het jubilerende Pluspunt
worden gegeven. Zoals
improvisatietoneel (maandag 17 sept. 19.30-21.30),
jazzdance 55plus (dinsdag
14.30-15.30), ouder en peuteryoga (woensdag 09.0010.00), Spaans (woensdag
19.30-21.00), Nederlands
(donderdag 10.00-12.00),
Engels (donderdag 13.0014.30), beeldhouwen (vrijdag 10.00-12.00) en hatha
yoga (vrijdag 12.30-13.30).
Op de uitgebreide site
www.pluspuntzandvoort.
nl is meer informatie over
al deze cursussen te lezen.

grote brandoefening gehouden in het gebouw van OOK
Zandvoort aan de Flemingstraat 55 en daarvoor worden
vrijwilligers gezocht.

Vrijwilligers gezocht

De oefening wordt gehou-

den op dinsdagavond 11 september en begint om 19.30
uur met een kennismaking
en instructie. Hoe groter de
groep vrijwilligers, hoe beter de oefening kan worden
gedaan. Iedereen is daarom
uitgenodigd, kinderen, buren en kennissen kunnen
allemaal meedoen.
Aanmelden kan bij de receptie van Pluspunt, tel.
023-5740330 of receptie@
pluspuntzandvoort.nl.

(advertenties)

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Gerookte eendenborst
met frambozendressing
of
Garnalencocktail
❖
Gebakken tarbotfilet
met ravigotesaus
of
Lamshaasjes
met een saus van rode port en grove mosterd
❖
Petit grand dessert
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl
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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)
.........................................................
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Lieve Dimitri en alle
vrijwilligers, onwijs bedankt
voor jullie inzet en enthousiasme bij het organiseren
van Timmerdorp Zandvoort.
We hebben genoten!
Sam en Morris
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
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
.........................................................
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.

Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
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
.........................................................
Valk Glasstudio
voor Glas in lood,
Glashandel
Hobbymaterialen
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel. 023-5311330
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Trouw slotenservice
Sleutel kwijt? Slot stuk?
Deur dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587

Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar Taylor
Stucadoors! Gespecialiseerd
in traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Gevraagd: full time allround
verkoopmedewerker.
Inl. Kroon Vis,
tel. 06-53175104
.........................................................
Feestje thuis?
Goedkoopdrank.nl
Verhuur taps/ statafels
Dranken gratis
thuis bezorgd!
Tel. 023-5738777
.........................................................
Te koop afgesl. parkeerbox
in garagekelder. Nabij
strand/station/centrum
grootte ca. 18 m2.
Vraagprijs € 30.000,=k.k.
Meer info Greeven
Makelaardij 023–5739234
.........................................................
Nog even, het duurt
niet lang meer of u
kunt genieten van
The Hedi’s International.
Apart, uniek, één
groot feest!
.........................................................
Ontstress en proef de zee
Zelf garnalen vangen
met uw eigen net
Info: www.garnalennet.nl
of 06-37283936

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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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nu ook gel-lak
voor de nagels
voor maar € 20,Maak nu een afspraak!
Slender You Zandvoort
Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A
.........................................................
2 kamer appartement
te huur.
€ 695 per maand
(Inclusief G/W/E).
Geen huisdieren.
Bel 06-29527140
voor informatie of
bezichtiging, Bob
.........................................................
Informatieavond
door Rob Koning over
ademen, spreken zonder
angst en gezond en
fit zijn/worden. a.s.
maandag 10 sept. 20:00,
Jeugdhuis (achter Kerk),
Kerkplein. Iedereen is
welkom, entree gratis.
.........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
Nieuwe start in september:
6 ochtenden
(10:00-12:00 uur) of
avonden (20:00-22:00 uur)
om de week, kosten: € 135.
Meer informatie en
opgeven via www.rkarper.nl
.........................................................
Advies:
Annette ter Heijden is
zondag 16 september
van 14.00 tot 16.00 uur
aanwezig met haar
workshop over Gezonde
Voeding bij Sheila in
Tea Licious, Jupiter Plaza.
Entree € 5,-.
Reservering 023-5716511.
.........................................................
Te koop:
stijlvolle witte tuinset
van Rivièra Maison met
tafel 90x90cm en 3 stoelen met armleuningen.
Alles inklapbaar.
Beslist als nieuw,
€ 250,- Tel. 06-46117172
.........................................................
TARA Massage
Originele Thaise massage.
Nieuw in Zandvoort.
Voor nek-, schouder- en
lichaamsklachten.
Ook oliemassage.
Thorbeckestraat 7,
tel. 06-19681449
.........................................................
Goedkoopdrank.nl
Zoekt sterke chauffeurs
v.a. 20 jaar. Mail naar
info@goedkoopdrank.nl

Gevraagd:
speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
Theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Schoonmaakbedrijf P.M.K.
zoekt werkzaamheden
voor werk aan huis.
Tevens bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Goed begin met YOGA!
Elke di&do avond in Zvrt.
Hatha & Vinyasa.
Gratis proefles na inschr.
Beginners welkom!
Info:06-1139 9235
www.ayurvedictouch.nl
........................................................
*Touch of life*
Massage:
www.massagezandvoort.nl
Manicure: Acryl, nieuwe set
€ 32,50
Gifts: geurkaarsen v.a. € 3,50
Kosterstraat 11, wo t/m za
Tel. 06-5593 1928
.........................................................
Naailessen.
Creatief bezig willen zijn
met je naaimachine?
Er is plek op di/wo.
Ook workshops en
fournituren. Textielatelier,
Koninginneweg 1.
Website:
www.bisanpagifts.nl
.........................................................
Schilder-/klusbedrijf
heeft nog plaats voor
opdrachten in Zandvoort
en omgeving.
Levert hoge kwaliteit,
binnen 24 uur offerte
en snelle start.
Tel. 06-51710117
.........................................................
Te huur per direct:
knus zomerhuis
voor 2 personen. K/D/T,
huiskamer, slaapkamer,
eigen ingang,
vrij parkeren.
Info: 06-12136803
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Op zoek naar Zandvoorts Groen
De gezamenlijke historische verenigingen, vertegenwoordigd in de Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel

een gevarieerd programma
langs het groene erfgoed van
Zandvoort.

september de Open Monumentendagen. Het landelijke

Programma zaterdag

Erfgoed (BZCE), organiseren op zaterdag 8 en zondag 9
thema is ‘Groen van Toen’.

11.00 t/m 16.00 uur Protes
tantse kerk aan het Kerkplein
Traditiegetrouw geven de heren S. v.d. Bos en R. Drenth een
rondleiding en vertellen over
de geschiedenis van de kerk.
Het Knipscheerorgel wordt af
en toe bespeeld.

De bekende monumentale boom op het Gasthuisplein

door Nel Kerkman

Het thema van de Open
Monumentendagen heeft
de leden van de BZCE veel
hoofdbrekens bezorgd. Want
ondanks dat het dorp omringd is door veel natuurgebied is Zandvoort niet echt
bedeeld met monumentale
bomen. Toch herinneren de
foto’s van toen ons aan een
Zandvoort met grote bomen. Zo was de Kerkstraat
bijvoorbeeld boomrijk en ook
op het Tramplein, later het
Raadhuisplein, stonden hoge
bomen. In die tijd werden er

vooral veel iepen gepland.
Maar de iep lijdt helaas onder de iepenziekte en wordt
gekapt om erger te voorkomen. Door de zoute zeewind,
die altijd waait in Zandvoort,
hebben veel bomen het erg
moeilijk en menig boom is in
de top kaal.
Op de gemeentelijke monumentenlijst komen nog een
paar kastanjebomen voor en
er zijn een aantal gedenkbomen geplant die voldoen
aan het thema. De BZCE is
er in geslaagd om een leuk
weekend te organiseren met

11.00 t/m 13.00 uur rondleiding 100 jaar Raadhuis
In de hal van het nieuwe
gedeelte van het raadhuis
staan enkele vitrines met
fotomateriaal over het oude
raadhuis tentoongesteld. Om
11.00 uur en om 12.00 uur is
er een rondleiding door het
oude Raadhuis onder leiding
van gidsen.
13.30 t/m 17.00 uur Groen
van Toen
Vanaf het Agatha kerkhof
start een wandeling langs de
oude monumentale bomen.
Onderweg wordt informatie
gegeven over de oude graven.
De toegang is via de ingang
Agathakerk aan de Grote
Krocht (dus niet via de ingang
van het kerkhof). Aansluitend
is op de laatste dag de zomerexpositie ‘Zeegezichten’ nog
te bezichtigen en er liggen
oude doopboeken voor in-

zage. Bij voldoende belangstelling volgt om 14.30 een
tweede wandeling over het
kerkhof. De kerk en expositie
zijn tot 17.00 uur geopend.

Programma zondag
13.00 uur Fietstocht langs de
monumentale bomen
Startpunt is de kastanjeboom op het Gasthuisplein,
vervolgens gaat de route
via het Kerkdwarspad, de
Milleniumboom in het LDC,
de Beatrixboom op de Kost
verl orenstraat (met onthulling plaquette), over de
oude trambaan naar de
Blinkertweg voor de oude
kastanjeboom op de grens
van Bentveld.
14.00 t/m 15.00 uur Wande
ling met boswachter Gerard
Scholten
De fietstocht eindigt om
14.00 uur bij de ingang van
AWD, waar de tocht wandelend wordt voortgezet
(toegangskaart verplicht).
Scholten geeft uitleg over de
beplanting van de voormalige Grindweg, waarna de
plaats wordt bezocht waar
de toekomstige Natuurbrug
komt. Via een leuke route
gaat u terug naar de AWD ingang. Niet meefietsen maar
wel wandelen kan ook, dan is
het startpunt om 14.00 uur
bij de ingang AWD.

Flashmob van Het Nest
Door middel van een ‘flashmob’ heeft de Zandvoortse thea-

terschool Het Nest zich zaterdagmiddag aan het Zandvoortse
publiek gepresenteerd. Een flashmob is een (vaak grote) groep

mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt,
iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt.

Oefenen op het schoolplein

Flashmobs worden veelal
georganiseerd via moderne
communicatiemiddelen zoals het internet, maar deze
werd ’s ochtends door Katja
Hofman, de nieuwe balletdocent van de theaterschool,
op een schoolplein ingestudeerd. ’s Middags werd dan
op een viertal Zandvoortse
pleinen een ‘mob’ georganiseerd. De start was op het
Van Fenemaplein en ging

via het Badhuisplein en
het Gasthuisplein naar het
Kerkplein. “Uiteindelijk zat
de dans er goed in en de
toeschouwers waren super
enthousiast. We hielden de
Flashmob om onze open dag
van komende zondag aan te
kondigen. En omdat we sinds
dit jaar ook dansles aanbieden leek dit ons de ideale actie”, zegt Esther Spee van de
theaterschool.

Een echte Warnawa
Afgelopen vrijdag heeft burgemeester Niek Meijer het

nieuwste beeld van de Zandvoortse kunstenares Kitty
Warnawa in restaurant EVI onthuld. De opdracht kwam
van de schoonvader van exploitant John de Kluijver die het

als openingscadeau aan zijn dochter Evelyn en schoonzoon
John wilde aanbieden.

Tentoonstelling voor liefhebbers van Formule 1
In de jaren 60 was de Formule 1 op het circuit van Zandvoort een vast hoogtepunt op de kalender. De race trok
veel bezoekers en was niet meer weg te denken uit Zandvoort. Toch werd op 25 augustus 1985, helaas voor velen, de
laatste Grand Prix van Nederland verreden. Om nog eens
terug te blikken naar dit legendarische racespektakel is

zonder want de Nederlandse
Formule 1 en Sportscar coureur Gijs van Lennep keek verbaasd naar zijn gesigneerde
helm en vroeg zich af hoe
deze hier terecht was gekomen. Ook de overalls en de

racepakken staan tentoongesteld alsmede de vlaggen die
tijdens de autorace een grote
rol spelen. Voor de liefhebber
van de Fomule 1 is deze tentoonstelling de moeite van
een bezoekje zeker waard.

in het Zandvoorts museum tot 21 oktober een unieke tentoonstelling over de Historic Grand Prix Formule 1.
door Nel Kerkman

Er hangt heel veel beeldmateriaal aan de wanden over
de Nederlandse coureurs en
de recordhouders. Bovendien
wordt ook aandacht besteed
aan de crashes en slachtoffers.

Verder worden er doorlopend
twee films vertoond over de
toenmalige Grand Prix en in
de vitrines liggen naast de
racehelmen, veel mini auto’s
en oude programmaboekjes.
Kennelijk zijn de helmen bij-

Gijs van Lennep naast zijn racehelm | Foto: Freek Veldwisch

Evelyn, Kitty Warnawa en John de Kluijver

Kitty Warnawa legt uit wat
zij gecreëerd heeft: “Dit
beeld zit vol symboliek. Het
heeft te maken met de zee,
in ieder geval. Verder is het
een boegbeeld, en ik hoop
daardoor dat restaurant
EVI het boegbeeld van de
Zandvoortse culinaire wereld gaat worden. Verder
zou je bij de drie vinnen ook
nog terug kunnen denken

aan de drie haringen in het
Zandvoortse gemeentewapen.” Het was de eer aan de
Zandvoortse eerste burger
om het beeld te onthullen en
dat deed hij op de voor hem
typerende manier, vol met
humor maar ook vol met
symbolen, net als Warnawa.
Het boegbeeld heeft een
mooie, prominente plaats
gekregen in het restaurant.
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Unieke mogelijkheid!
Laatste appartement

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 7 September t/m 13 September:
7 vrijdag
:aardappelen / doperwtjes / kabeljauw
8 zaterdag
:aardappelen / rodekool met appeltjes / sudderlapjes
9 zondag
:aardappelen / witlof / gebraden kip
11 dinsdag
:aardappelen / spinazie ei en slavink
12 woensdag :aardappelen / bloemkool / gehaktbal
13 donderdag :aardappelen / sperzieboontjes / schnitzel

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Onbeperkt spare rib's eten € 21,95 per persoon

Stichting Timmerdorp Zandvoort
bedankt alle sponsors en vrijwilligers
voor het mogelijk maken van deze
fantastische en overweldigende eerste
editie van Timmerdorp Zandvoort!!!

Het was een doorslaand succes!!
Tot volgend jaar!
Dimitri, Annette, Vincent,
Claire en Maren
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De lachende Zeerover
IJzerhandel Zantvoort
Club Nautique
Beach Club Tien
Gemeente Zandvoort
De Key Zandvoort
Het Nederlandse Rode Kruis
Volker Wessels
VMTL B.V.
Avenue
INZ
G.P. Groot
Tien Vijf
Circus Zandvoort
Homij, Technische Installaties
Ottho & Zoon Schildersbedrijven
J. den Breejen Hoofddorp
Center Parcs Zandvoort
Fritures d’Anvers
Fysiotherapie De Prinsenhof

Snackbar Het Plein
IR Design Zandvoort
Slagerij Marcel Horneman
Van der Valk en Swart Notarissen
Sheila’s Broodjes
Albert Heijn Zandvoort
Slagerij Vreeburg
HEMA Zandvoort
Bruna Balkenende
Kaashoek Corrie van der Maas
Gebr. Paap
Zandvoortse Courant
Dekamarkt Zandvoort
KNRM
Leen Driehuizen
Marc Versteege (speeltuin Groenendaal)
Irith (Strandkar David Corper)
Het Pakhuis Zandvoort
Ton Ariesen (Corodex)
Hong Kong

Gemeente Zandvoort

Nomineer: ovhj@zandvoortsecourant.nl

Ondernemer
van het jaar 2012

Wie wordt de Ondernemer van het Jaar 2012?
De gemeente Zandvoort gaat in samenwerking met de

Zandvoortse Courant weer de verkiezing Ondernemer
van het Jaar organiseren. Op 15 november zal tijdens de
jaarlijkse Ondernemersavond bekend worden gemaakt
wie komend jaar deze titel mag gaan voeren.
Dit jaar is gekozen voor
het thema ‘Lef’. Dat slaat
op de vijf doelstellingen die tijdens de vorige
Ondernemersavond zijn benoemd voor de Zandvoortse
middenstand: Gastvrij,
Samen, Ondernemen,
Bruisend en Lef.
Het is de vierde keer dat er
een Ondernemer van het
Jaar gekozen zal worden. De
allereerste was makelaardij
Greeven, die werd opgevolgd door de Kaashoek en
vorig jaar werd Ron Brouwer

van Laurel & Hardy gekozen.
Voor dit jaar wordt dus gezocht naar de Zandvoortse
ondernemer die lef heeft en
tevens uithoudingsvermogen toont.
U kunt als lezer van de
Zandvoortse Courant het
bedrijf van uw keuze nomineren en de bedrijven met
de meeste nominaties worden later aan u voorgesteld
in vier categorieën: hotel/
pension, detailhandel, horeca en ‘overigen’. Vanaf
dan kunt u uw keuze maken

uit de genomineerden die
meedingen naar de eretitel.
De Zandvoortse Courant
heeft een speciaal e-mailadres aangemaakt waar u
uw nominatie kwijt kunt:
ovhj@zandvoortsecourant.
nl. Doet u dat dan wel met
de voor u doorslaggevende
motivering. Een vakkundige
jury zal op een later tijdstip
ook een oordeel geven. U
kunt dus nomineren wie u
wilt maar wel gemotiveerd
en maximaal tot maandag
17 september.

de laatste hand gelegd aan
een geanimeerde invulling
van de avond. Voorafgaand
aan het programma biedt
De Haven van Zandvoort
de mogelijkheid om tegen
een aantrekkelijk tarief een
netwerkdiner te reserveren. Meer informatie over
deze avond zal de komende
weken bekend worden gemaakt.

Ondernemer van het Jaar 2011:
Ron Brouwer van Laurel & Hardy

In vuur en vlam voor jaren zestig muziekfestival
Afgelopen zaterdag beleefde Zandvoort het vierde en tevens laatste muziekfestival van dit seizoen. Vanwege het

historische raceweekend op het circuit was het thema van

het evenement heel toepasselijk ‘Back to the Sixties’. Op
het circuit zorgden racewagens uit de sixties voor spekta-

kel, op het Raadhuisplein waren de vooruitstrevende jaren
zestig muzikaal voelbaar.

Als de Brandweer speelde de ene na de andere hit uit de sixties

Daarvoor zorgde de coverband ‘Als de Brandweer’, die
zich heeft toegelegd op het
spelen van nummers uit de
jaren zestig. En niet alleen de
bekende hits waarvan je de
tekst na veertig jaar nog letterlijk mee kan zingen, maar

ook ‘moeilijker’ werk als Crazy
Horses van The Osmonds,
Wall Street Shuffle van 10CC
en Roxanne van The Police
werden vol overgave en muzikaal goed uitgevoerd. Het
nostalgische gevoel werd nog
eens versterkt toen de histo-

rische raceauto’s die het centrum van Zandvoort tijdens
een Concours d’Elegance met
een bezoek hadden vereerd,
en op het Kerkplein en in de
Kerkstraat parkeerden als
ware het de pitstraat.
Oude tijden herleefden daarmee. ‘Als de Brandweer’ voelde dat perfect aan en zette
het Raadhuisplein figuurlijk
in vuur en vlam. De vier gedreven muzikanten onder
leiding van zanger/bassist
Mike Janmaat en zangeres
Francis Handgraaf wisten het
talrijke publiek ruim vier uur
te boeien met hun heerlijke
gouwe ouwe-muziek.
Daarvoor had het Zandvoort
se koor The Beach Pop Singers
in het voorprogramma hun
visie op de jaren zestig laten horen met nummers
als Hair, My Girl, Dancing in
the Street, Reach Out en San
Francisco. Dat zij ook num-

Uit de hoek van
de ondernemers
Vanaf deze week wordt er tweewekelijks een rubriek verzorgd die in het teken staat van de Zandvoortse ondernemers. U kunt lezen waar de ondernemers mee bezig zijn
vanuit de invalshoek van de voorzitters van de diverse
ondernemersverenigingen, de centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Aftrap door
Gemeente Zandvoort
• Wethouder Toerisme en Economische Zaken, Belinda
Göransson, is verheugd dat er een ondernemersrubriek
komt. “Op deze manier is het voor meer partijen duidelijk wat er besproken en gedaan wordt voor en door
Zandvoortse ondernemers”.
• De bedrijfscontactfunctionaris, Hilly Jansen, geeft aan
dat er hard gewekt wordt aan de nieuwe gemeentelijke
website. Met actueel nieuws voor ondernemers. Op deze
manier kan de ondernemer ook na sluitingstijd een vraag
stellen of een belangrijk stuk lezen.

Ondernemersavond

Op 15 november vindt de
jaarlijkse Ondern emers
avond plaats in strandpaviljoen De Haven van Zand
voort. Momenteel wordt
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mers uit de jaren ’90 en recenter brachten zullen we
maar zien als een ‘overgang’
van nu naar the sixties. Het
klonk in ieder geval goed. En
het heerlijk van het zonnetje genietende publiek zong
spontaan mee op hits van
Marco Borsato, Doe Maar
en andere Nederlandstalige
nummers.
Dat het Raadhuisplein de
hele (late) avond goed gevuld bleef, lag niet alleen
aan de muziek en het zachte
weer, maar kwam ook omdat alles zich op één locatie
afspeelde. Je hoefde niet van
het ene naar het andere podium te lopen om te kijken
of het ergens anders misschien leuker was. Wellicht
een idee om evenementen
volgend jaar op één plek te
houden. En dat kan dan per
keer worden afgewisseld tussen Haltestraat, Kerkplein en
Raadhuisplein.

• De bedrijfscontactfunctionaris is op de hoogte van veel
zaken die voor Zandvoortse ondernemers belangrijk zijn.
De omzetcijfers dalen, na de zomer treed er meestal weer
meer leegstand op in het centrum. Het is in ons aller
belang om er gezamenlijk jaarrond een mooi dorp van
te maken. Met een aantrekkelijk straatbeeld, verzorgde
bedrijfspanden en leuke evenementen.
• Er is onlangs een overleg opgestart met een aantal (bedrijfs)vastgoedeigenaren, de makelaars van Zandvoort,
de centrummanager en de gemeente. Om te praten
waar we elkaar kunnen versterken. Gesproken is er over
concrete plannen, marketing en PR en andere nuttige
informatie.
• Centrummanager Gert van Kuijk zet zich in voor een
nieuwe, Zandvoortse webwinkel: Winkelen in Zandvoort.
Voor vragen hierover kunt u contact met hem opnemen:
Gertvankuijk@hotmail.com.
• Als er vragen zijn over het opstarten van een bedrijf,
het beëindigen daarvan, het melden van leegstand van
bedrijfspanden en andere ondernemersvragen kunt u
contact opnemen met Hilly Jansen: h.jansen@zandvoort.
nl of 06-13427671.
• Nuttige en leuke actie: op 21 september doet Zandvoort
mee aan de ‘Keep it Clean’ dag. Vrijwilligers, kunstenaars
en kinderen gaan samen vuil opruimen. Met het afval
wordt een megagrote vis gemaakt die in het muziekpaviljoen komt te staan. Wij vragen de
ondernemers om mee te werken
met het opruimen van het afval
en deze dag eens extra goed het
stoepje schoon te maken.
Hilly Jansen
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Veilig op weg
met

Cosmetisch arts drs. E. Vogelpoel behandelt rimpels
elke maandag in Sissy's Salon en elke
woensdag bij schoonheidssalon Beauty Balance.

Telefoon: 06-28422733 (9-18 u)
www.renewclinic.nl

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

 023-5719013

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

n
a
D sen

Doen!

Nu dagelijks inschrijven
van maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 19.00 uur in Theater De Krocht

Danscentrum Rob Dolderman
Nu ook speciaal voor de ouderen
op de maandagmiddag een cursus
van 8 lessen aanvang 14.00 uur.

www.dansschoolrobdolderman.nl
Aanvang nieuwe cursussen
vanaf donderdag
13 september
Grote Krocht 41 - Tel. 06 - 21 590 520 - Zandvoort
14
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Het is opvallend dat juist na matige zomers de september-

Rob Koning
Hoe vergaat het ex-Zandvoorters die al een poosje de bad-

plaats hebben verlaten? We kwamen in contact met Rob
Koning, geboren in 1970 in Zandvoort. Sinds 10 jaar woont

hij in Amsterdam met zijn vrouw Liselore, zijn 2 dochters

Linde (5) en Janna (2) op een schip midden in hartje Amsterdam. Nieuwsgierig als ik ben, wil ik graag weten hoe
het Rob in ‘den vreumde’ vergaat en nodigde hem uit voor
een interview.

Zoals gezegd is Rob in Zandvoort geboren, boven de slagerij van
zijn ouders in de Schoolstraat. Op zijn derde jaar verhuisde
hij met zijn ouders naar Zandvoort Zuid en heeft
daar samen met zijn jongere broer Paul in
deze buurt altijd heerlijk gewoond. Na
de Mariaschool en de Gerrit Barger
Mavo in Heemstede vervolgde hij
zijn studie bij het Ondernemers
College Haarlem. Als voetballer bij Zandvoort ’75 kon hij zijn
voetbaltalent kwijt en daarnaast
is hij jarenlang lid geweest van
Tennisclub Zandvoort.

maanden vaak goed uitpakken. Deze eerste september-

krachtiger in het leven staan. Met de training Vrij Spreken voor
publiek raakte hij zijn spreekangst kwijt. Door het succes besloot Rob om met deze techniek op professioneel gebied verder
te gaan. Daarvoor moest hij wel voor een rigoureuze carrière
switch kiezen maar hij was op een punt beland om die stap te
maken. Juist hij wist als geen ander wat het voor iemand zou
kunnen betekenen door beter te gaan ademen. Met een intensieve opleiding werd Rob trainer en coach op het gebied van
ademhaling, authentiek spreken en presenteren voor publiek.

Zandvoort

In Amsterdam Noord bij het Centrum voor Integrale Zorg
(CIZ) verzorgt Koning trainingen en workshops
op dit gebied. In het CIZ centrum kan je ook
bij hem de 5 Tibetaanse riten volgen; dat
is een serie yoga-achtige oefeningen
die bedoeld zijn om je sterk, lenig,
jong en vitaal te voelen. Maar wat
wil een nuchtere Zandvoorter
woonachtig in Amsterdam nu
tenslotte met zijn hernieuwde
levensstijl en passie? Rob beantwoordt met veel overtuiging mijn vraag: “Telkens als ik
Hoewel Rob in de vakanties in de
in Zandvoort ben en mensen
slagerij meehielp, ging zijn intevertel wat ik tegenwoordig doe,
resse een andere kant uit. Ook broer
is zonder uitzondering hun intePaul had geen animo om de slagerij
resse gewekt. Ik vermoed dat er ook
over te nemen en zo verdween slagerij
in Zandvoort behoefte is aan compleKoning. Na school ging Rob werken bij Van
mentaire therapie naast de bestaande
den Heuvel assurantiën aan de Zandvoortse
kanalen. Daarom wil ik mijn activiteiten niet
Rob Koning
Passage. Toen het bedrijf naar Bloemendaal veralleen in Amsterdam maar ook in Zandvoort onthuisde heeft Rob daar nog enkele jaren gewerkt. Vervolgens plooien.”
wilde hij iets meer van de wereld zien en werd reisleider in
Midden Amerika om uiteindelijk in Costa Rica 1 jaar te blijven Inmiddels heeft Rob een praktijkruimte in Zandvoort gevonden
om Nederlanders te begeleiden. Terug naar Nederland kwam waar hij elke woensdagmiddag de ademsessies houdt bij Remy
hij als reisleider en gids in contact met distilleerderij en proef- Draaijer van Health Improvement. Voor belangstellenden is
lokaal Wijnand Fockink, waar hij zich later inkocht als partner. er op 10 september om 20.00 uur in het Jeugdhuis achter de
Protestantse kerk aan het Kerkplein een informatieavond over
Vrij ademen en vrij spreken
‘de kracht van adem’ en zijn andere activiteiten. Zijn enthousiNa 6 jaar hard werken bij Wynand Fockink kreeg Koning asme werkt zo aanstekelijk dat ik besluit om op 10 september
een burn out. Hij kwam in aanraking met de ademtechniek naar zijn informatieavond te gaan want tenslotte ben ik niet
Tranformational Breath® en door het veranderen van zijn alleen nieuws-gierig maar ook leer-gierig. Veel succes Rob in
adempatroon kreeg hij weer meer energie en ging daardoor je oude geboorteplaats.

Theater De Krocht

Topmuziek uit Ierland!
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij
Theater De Krocht, Grote Krocht 41

week verloopt bijna voorbeeldig in een kalme atmosfeer
met zonnige perioden en prima temperaturen. Ook blijft
het voorlopig droog in Zuid-Kennemerland.
Een hogedrukgebied is uiteraard verantwoordelijk voor
deze puike septembersfeer.
Vooralsnog ligt de spil van
dit hoog ten westen en zuiden van ons. Dit betekent
dat de wind nog even een
aanlandige component behoudt. Topmaxima van rond
25 graden zijn daarom nog
niet haalbaar in Zandvoort
op donderdag en vrijdag.
Naast zonnige momenten
zijn er ook wolkenvelden en
een matige aanlandige wind
houdt het kwik dus even onder controle.

dan 30 graden gemeten rond
10 september, zoals in 2006
(warmste septembermaand
ooit in ons land die volgde op
een zinderende juli).

Het vervolg na 11 september is interessant. Gaat een
extra-tropische cycloon op
de Atlantische Oceaan roet
in het eten gooien, of blijft de
ex-orkaan op veilige afstand
en werpt deze juist een hogedrukgebied op boven WestEuropa? Bij de eerste variant
(depressie richting IJsland en
Schotland) schakelen we geleidelijk over op flinke buien,
In de loop van het weekend regenperioden en veel wind
en begin volgende week en in het tweede scenario
lijkt het accent van het ho- (ex-cycloon blijft op voldoengedrukgebied ten oosten de afstand) wordt het nazovan Nederland uit te komen. merweer geprolongeerd.
Het gevolg is dat de wind
doorruimt naar oost tot Weertechnische modellen
zuid. Met die continentale hebben doorgaans veel moeiluchtaanvoer kan drogere te met al dan niet absorberen
en warmere lucht richting van die voormalige orkanen
West-Nederland stromen en in hun modellerie. Zo gaf het
dat merken we aan de mid- Amerikaanse weermodel de
belegen orkaan al wel aan
dagtemperaturen.
de afgelopen dagen, terwijl
Rond zondag zou het kwik uit het Europese weermodel dat
kunnen gaan komen in het (nog) niet deed.
traject 23-25 graden en de zon
schijnt daarbij waarschijnlijk Volgende week veel meer info
volop. Prima terras- en bar- hieromtrent en kijk ook eens
becueweer dus rond 10 sep- op www.weerprimeur.nl.
tember. In het verleden zijn
nog wel maxima tot meer weerman Marc Putto

TARA Massage

Ontspannende Thaise massage

13 november - 20.15 uur

The Fureys – Davey Arthur

Zicht op zomers
septemberweekend

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Weer

Lichaam, olie en voetmassage

Temperatuur

Uur: € 35, half uur: € 20, 15 min.: € 10

Max

18-19

19

21-22

23-25

Thorbeckestraat 7, 2042 GL Zandvoort
023-5748313 of 06-19681449

Min

11

12

12

11

Zon

60%

75%

70%

90%

OPEN ma-vr 10.00-18.00 uur
Andere tijden in overleg

Neerslag

10%

10%

10%

10%

Wind

w. 3

w. 3

zzo. 3

zzo. 3
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Krant niet
ontvangen?

Glasschade

Voor binnen en buiten,
huis en tuin.
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Volg ons nu ook op facebook!

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

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Herinnering indienen van zienswijzen Eneco’s nieuwe
windpark Luchterduinen (Q10) en informatieavond
Op 11 september 2012 vindt er een informatieavond plaats met betrekking tot de aansluiting van
Eneco’s nieuwe oﬀshore windpark Luchterduinen (voorheen Q10) op het schakel- en transformatorstation bij Sassenheim. Met ingang van 17 augustus tot en met 28 september 2012 liggen het
ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage.
Achtergrond
Eneco heeft het voornemen een oﬀshore windpark te realiseren in de Noordzee. Het windpark
dient te worden aangesloten op het landelijke 150 kV-hoogspanningsnet en daarvoor is een
elektriciteitsverbinding nodig tussen het windpark en het 150 kV schakel- en transformatorstation
bij Sassenheim. Het windpark heeft een vermogen van maximaal 150 MW, waarmee het voldoende
groene stroom opwekt voor 135.000 huishoudens. Daarmee is dit project belangrijk voor het
behalen van de rijksdoelstelling voor duurzame energie in 2020.
Informatieavond
De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur
en Milieu (IenM) organiseren in samenwerking met Eneco een inloopavond over het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpvergunningen. U bent van harte welkom om op deze avond vragen
te stellen, informatie te krijgen over het project en de procedure en tevens om een zienswijze
in te dienen. Deze informatieavond wordt gehouden op:
- dinsdag 11 september 2012 van 19.00 uur tot 21.00 uur in NH Conference Centre Leeuwenhorst,
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.
De informatieavond kent geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en
uitlopen. Medewerkers van de ministeries van EL&I, IenM, alsmede van Eneco zijn aanwezig om
uw vragen te beantwoorden. Notulisten zullen aanwezig zijn om uw zienswijzen te noteren.
Inzien van ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten
Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen kunt u ook nog inzien tot en met
28 september 2012 tijdens reguliere openingstijden op het gemeentehuis van de drie betrokken
gemeenten en bij het ministerie van EL&I:
- ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te Den Haag; indien u de stukken
wilt inzien bij het ministerie graag even vooraf contact opnemen via T (070) 379 89 79.
Dit in verband met de verhuizing van het ministerie in deze periode;
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- gemeente Teylingen, Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim;
- gemeente Noordwijkerhout, Herenweg 4, 2211 CC Noordwijkerhout;
- gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk.
Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.
Hoe kunt u uw zienswijze verder kenbaar maken?
Van 17 augustus tot en met vrijdag 28 september 2012 kunt u uw zienswijzen ten aanzien van
het ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten schriftelijk indienen bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Luchterduinen
Postbus 223
2250 AE Voorschoten
Zienswijzen per e-mail worden niet geaccepteerd. Mondeling kunt u uw zienswijze inbrengen
door te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79, op werkdagen tussen 9.00 uur
en 12.00 uur.
Wat gebeurt er met uw reactie?
Het inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze naar de ministers van EL&I en IenM.
Alle reacties worden beoordeeld en betrokken bij de deﬁnitieve besluitvorming. De deﬁnitieve
besluiten zullen naar verwachting binnen enkele weken na 28 september 2012 worden genomen.
Bij de besluiten wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden.
De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een reactie heeft
gegeven, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Ook vindt u informatie op www.bureau-energieprojecten.nl.
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Uitgesproken!

Interview
Anne van der Veen,
Kunstenaar

Mart(el) TV

Anne is 37 jaar jong. Hij is geboren in Lelystad en heeft

Mijn vrienden op Facebook hebben het al kunnen lezen.
Ik ben tien dagen naar Frankrijk geweest voor een heerlijke vakantie maar was weer zo blij om terug te zijn.
Uiteraard was het weer, het pastis-uurtje en het Franse
leven heerlijk maar er is een ding dat ik mis op vakantie
en dat zijn mijn voetbalwedstrijden kijken. Ondanks dat
ik daar WiFi heb, kan je in het buitenland geen Sport1
kijken. Dat heeft weer met die voetbalrechten te maken.
Dus dat werd weer opzoek gaan naar sites die wel deze
wedstrijden uitzond.

een mooie Friese naam die je niet vaak tegen komt bij
het mannelijk geslacht. Vroeger als kind tekenende
hij al erop los, en besloot na de middelbare school de
kunstacademie te doen.
door Ramona Jonkhout

Na de kunstacademie is hij gaan reizen in Australië en
heeft daarna een lange tijd gewerkt als grafisch vormgever bij een stickerbedrijf. Daarna heeft hij een tijdje
freelance gewerkt als vormgever, maar dat was niet zo’n
succes. “Ik ben niet zo’n zakenman”, zegt hij. En dat is
een bekend verhaal onder de ‘creatievelingen’ onder ons.
Welgeteld 10 jaar geleden maakte hij zijn 1e professionele
schilderij en hij heeft al enkele malen geëxposeerd in
Lelystad. En nu hopelijk binnenkort te bewonderen in
Zandvoort.

elementen van de natuur en dat zie je ook terug in zijn
schilderijen, maar eveneens in zijn foto’s.
Fotografie begint ook steeds meer een passie te worden
en hij zou graag veel mooie boeken willen maken met
diverse mooie ‘plaatjes’ erin. Van landschappen tot hoge
golven. Anne gebruikt voor zijn schilderijen het meest
houtskool, potloot, acrylverf en spuitbus verf.

Anne schildert het liefste de zee met woeste golven en
een surfer erbij, maar ook oogverblindende landschappen. Het kan ook niet anders dan dat hij zijn inspiratie
haalt van ons mooie Zandvoortse strand, zee en duinen.
En surfen doet hij ook graag. En zoveel mogelijk. Het is
ook niet zo verwonderlijk dat hij naar Australië is geweest.
Dat is toch een van meeste begeerde plekken in de wereld
voor surfers. Anne heeft daar 1 jaar gewoond, gewerkt, en
veel gesurft uiteraard. En natuurlijk veel plaatjes gezien,
zoals Anne dat zegt. “Een mooie dag is een dag met veel
plaatjes erin”, vertelt hij. Uren kan Anne spelen met de

Eigenlijk wilt Anne het liefste alleen maar schilderen,
reizen en surfen. Wie zou dat niet willen? Maar tot die
tijd werkt hij erbij op een vleesfabriek, om extra bij te
verdienen. Misschien hebben de Zandvoorters ook wel
behoefte aan mooie golven aan de muur? Anne heeft
nog geen website, maar wel een facebookpagina. Dus
‘surf’ naar zijn facebook pagina onder de naam: Anne
VanderVeen voor zijn contactgegevens en om zijn unieke
werk te bewonderen. Als je nooit uitgekeken raakt op de
zee, dan raak je ook nooit uitgekeken op een schilderij van
Anne van der Veen. Komt dat zien!

Anne van der Veer

Kijk nou eens!

Afin, El Clasico heb ik voor driekwart kunnen kijken
met Russisch commentaar en toen ik eindelijk weer
in Nederland was, werd als eerste Sport1 opgezet. Die
maffe Sierd de Vos was weer op zijn best en ik heb weer
kunnen genieten. Maar ook dit genieten zal denk ik niet
lang meer duren. Wat stond er de volgende dag namelijk
in de krant? Mart Smeets gaat naar deze zender! Onze
Mart is nu voor velen niet meer te zien op de TV en
wordt doorgeschoven naar een duur betaalde zender.
Ik denk dat er aardig wat vreugdedansjes gemaakt zijn
in de huiskamers met dit nieuws maar ik zit er weer
mooi mee opgescheept. Deze pedante, egocentrische,
respectloze allesweter (mag ik dat zeggen, ja dat mag
ik zeggen) gaat dus nog steeds niet met pensioen! Erger
nog, Jansma zit er ook nog! Dit wordt weer een partij
ergernis eersteklas! Ik zie die twee hele holle figuren,
want dik mag je ze niet noemen, al naast elkaar zitten. Smeets in een zelfgebreide trui en Jansma in zijn
C&A-jasje keuvelen ze er lekker op los. De ene dikke
pad probeert indruk te maken met zijn
Nederlands en de andere doet dat met zijn
CV. Ik ga die stream weer opzoeken met
Russisch commentaar want dit gaat ten
koste van mijn scherm!

tekst & foto: Mandy Schoorl

door Mandy Schoorl

Wat zit er in het struikgewas?

Tegeltje
"Geduld is de bereidheid
om in het nu te zijn
zoals het op dat moment is."
(Mary Jane Ryan)

Augustus, bramen plukken maand! Leuk, lekker en gezond, niet alleen voor grote mensen maar ook voor kids!
Het was boffen met zo’n temperatuur. Onze duin kent vele schatten.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand september voor Pashouders:

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Magere varkensfilet
rollade - Kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

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

Wist u al dat wij een grote
keuze hebben aan bloempotten,
vazen en zijden bloemen?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

De hele liter lang lekker
Cuvee Pierre Ponnelle in rosé en wit
Normale prijs € 6,95
nu voor maar € 4,95

Walk of Fame
herenshirts

Kinderen naar school:
vaders in het nieuw!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

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

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen
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Bijzondere ‘keep it clean day’ in zandvoort

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.

Kunstwerk van zwerfvuil is noodkreet van de zee

Op 21 september aanstaande is het Keep It Clean Day in Nederland. Weer een themadag er-

bij? Ja, maar dit keer is het een uiterst belangrijke, één waaraan in Zandvoort op bijzondere
wijze aandacht wordt besteed en waaraan iedereen – ja, iedereen! – mee kan doen. Mee

móet doen, zelfs! Want het gaat om niets minder dan de toekomst van het leven op aarde…

Het in elkaar lassen van het geraamte van de vis voor Keep it Clean day | Foto's: Jolanda Meier-Koning

Keep It Clean Day is precies
wat de naam al zegt: een grote opruimdag. Het initiatief
is in Estland ontstaan en verspreidt zich razendsnel over
de hele aardbol. 94 landen
doen inmiddels mee: ook zij
organiseren een dag waarop
grote mensenmassa’s worden gemobiliseerd om troep
op te ruimen. Want zo simpel
is het. Iedereen kan bijdragen
door simpelweg naar buiten
te lopen, zwerfafval op te
pakken en in de prullenbak
te gooien. Als miljoenen
Nederlanders dat doen, moet
je eens zien wat een verschil
dat maakt!

Onthulling door de
burgemeester

Er is in Zandvoort een aantal
mensen dat al dagelijks vrijwillig zwerfvuil raapt. Eén
van hen is Jolanda MeierKoning: toen zij over de Keep
It Clean Day hoorde, bedacht
zij een plan om er extra ruchtbaarheid aan te geven. Zij wil
van het geraapte afval een
duurzaam kunstwerk maken
in de vorm van een vis. Een
grote vis van 3 meter lang en
2 meter hoog, gemaakt van
een met kippengaas bekleed
ijzeren frame waar al het afval aan gehangen wordt. De
Zandvoortse kunstgroep BKZ
was meteen enthousiast en
gaat helpen met de opbouw

en met sponsoring van het
kippengaas. Ton Ariesen van
Café Oomstee regelde een
tijdelijke werkplaats om de
vis te maken: een leegstaande loods van de Corodex.
Metaalbewerker Cees Swaan
maakt het geraamte en regelt het vervoer van de vis
voor een vriendenprijsje. En
de gemeente
Zandvoort zet
ook de schouders eronder:
zij zorgen voor
opruim-materiaal zoals knijpers en zakken,
en zij regelen
de vergunningen voor de locatie waar de vis uiteindelijk
14 dagen wordt tentoongesteld: het Muziekpaviljoen.
Burgemeester Niek Meijer
zal het kunstwerk onthullen,
en hij helpt op 21 september mee met het rapen van
zwerfvuil. Bij de onthulling
zal Conny Lodewijks met
haar dansgroep een voorstelling met het thema ‘zwerfvuil’ geven. En Piet de Vos
zal het hele project op video
vastleggen, vanaf de dag dat
met de constructie is begonnen, op zaterdag 1 september.

dit prachtige en belangrijke
initiatief. Het is zo ongelofelijk belangrijk omdat afval,
met name plastic afval, in
onze zeeën en oceanen een
sluipmoordenaar is die het
maritieme leven aan het vernietigen is. Miljoenen en miljoenen tonnen plastic drijven
rond in de wereldzeeën. Dat
plastic wordt
langzaam afgebroken tot
zogenaamd
microplastic,
minuscule
stukjes die
door vissen,
vo g e l s e n
andere zeedieren worden
aangezien voor voedsel en
dus opgegeten. Door dit microplastic wordt al dat leven
in en op zee stelselmatig vergiftigd. Dat gif komt vervol-

gens in grote hoeveelheden
in de wereldwijde voedselketen terecht, ook in onze
voeding. En zo brengen we al
het leven op aarde ernstig in
gevaar. Het gaat er dus niet
alleen om dat het gewoon
een rotgezicht is, al die troep
op de straten, de stranden,
in de bermen en de duinen,
het gaat om iets veel groters:
als dat afval in zee belandt ,
graven we uiteindelijk ons
eigen graf. Wij hebben het
voorrecht om op deze prachtige plek te wonen, maar dat
brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee: het
beschermen van de natuur
en de zee. Daarom moeten juist wij extra alert zijn
op het afvalprobleem. De
houding ‘dat ruimen ze wel
op’(wie die ‘ze’ dan ook moge
zijn) kan echt niet meer, daarin hebben we allemaal onze
taak. En dat geldt zeker ook
in de opvoeding en scholing
van onze jeugd met betrekking tot dit onderwerp. ‘Je
troep opruimen is niet cool,
iets in de prullenbak gooien
is voor watjes’: dàt is waar we
anno 2012 rigoureus van af
moeten. Als je zwerfafval opruimt, ben je juist een held!
In de weken voorafgaand
aan de grote Keep It Clean
Day zullen er ook al een paar
raap-acties georganiseerd
worden om het afval voor het
kunstwerk te verzamelen. Wil
je helpen, wil je een held zijn,
kijk dan voor meer informatie
op de Zandvoort-doet-meemet-Keep-It-Clean-Day pagina op Facebook.

Zwerfafval
= sluipmoordenaar

Kortom: veel mensen zetten zich spontaan in voor

Zwerfafval komt op veel plaatsen voor

Beste Uschi,
Allereerst wil ik je hartelijk danken voor je reactie. Dat geeft
een mens weer gelegenheid om terug te kunnen reageren.
Je hebt helemaal gelijk, op twee punten: dat je de tekst genuanceerd moet lezen en dat sociaal betekent dat mensen je
in de ogen kijken en met belangstelling een reactie afwachten.
Ter verduidelijking: de tekst in mijn column waar jij op doelt,
is een samenvatting geweest van een item uit het nieuws. Dit
wil niet zeggen dat ik het ook met de inhoud eens ben.
Wel denk ik dat social media lang niet altijd gebruikt wordt
waar het eigenlijk voor bedoeld is, en dat is wat ik geprobeerd
heb weer te geven. Eerlijkheidshalve vind ik dat iedereen
zelf verantwoordelijk is op welke manier ze teksten en/of
uitspraken uiten. Dit moet volgens mij nog altijd met respect
en onderbouwing gepaard gaan.
Mijn gedachtegang over face-to-face contact is exact dezelfde als die jij omschrijft! Veel mensen gaan tegenwoordig
schuil achter hun iPod, telefoon of laptop, waardoor mondelinge gesprekken ver te zoeken zijn. Ik heb daar een uitgesproken mening over en zou daar best op door willen gaan met
je. Je voorstel om elkaar, onder het genot van een ‘glaasje’
of een ‘kopje’ te leren kennen, daar ga ik dan ook graag op
in. Via welke weg zullen we de afspraak maken?
Hartelijke groet,
Mandy Schoorl
Ben ik nou gek, of zijn zij zo dom. Hoezo, vraagt u zich af?
Ik fiets afgelopen zondag op de boulevard en het staat er
stijf van de auto’s. Ik zeg tegen mijn Greetje: “Er is race
op het circuit van uit de tijd dat ik nog jong was de Formule
1.” Bij garage Davids reden de auto’s over de weg naar het
circuit toe, garage Jongsma, op het Stationsplein en garage
Versteege, bekend van de NSU-tjes leverden monteurs en
ruimte, de schiettent, patat van Molenaar en Löwen Brau
hadden ook hun aandeel erin. Daardoor was er heel veel leven
in het dorp. Op de Tolweg stonden diverse agenten het verkeer
te regelen tot 22.00 uur! Als kind vond ik dat fascinerend.
Zondagavond, terug naar huis, staat er een file vanuit
Zandvoort. Ik ga naar de Chinees op de Zeestraat, tot mijn
stomme verbazing was er geen mens. Ik vraag hoe kan dat
nu? File en geen mens in je zaak! Wat bleek, het verkeer
vanaf het circuit was omgeleid, niemand kon dus het dorp
binnen. Hebben we zandsculpturen, mooi weer en veel mensen, worden ze om ons centrum geleid! Is er nou echt niet
iets te bedenken dat deze mensen ook ons centrum bereiken,
zodat de horeca ook nog wat kan verdienen? Als zij verdienen
kunnen de vrijwilligers weer bij ze aankloppen voor diverse
activiteiten. Hun belang is ook ons belang of zijn we dat soms
vergeten. Of krijgen we de mentaliteit ‘Ieder voor zich, God
voor ons allen’?
Teun Vastenhouw, ‘Tsjoggertje’
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75 jaar strandplezier bij Kampeer Vereniging Voorwaarts
Strandhuisjes horen bij Zandvoort als de golven bij de zee. Kampeer Vereniging Voorwaarts
(KVV), die met bijna 150 huisjes een vaste plek heeft voorbij Strand Noord, heeft de afgelo-

pen zomermaanden haar 75-jarig bestaan gevierd met een groot feest bij Sandy Hill en een
receptie, waar ook de Zandvoortse burgemeester zijn belangstelling toonde. Ter gelegen-

heid van het jubileum is een prachtig boekwerkje uitgegeven waarin leden met foto’s en
een verhaaltje staan.

Voorwaarts werd in december 1937 in Amsterdam opgericht. Vooral mensen die in
kleine huizen in volksbuurten
woonden, zoals de Jordaan,
werden lid. In de eerste jaren, vlak voor de oorlog, zetelde de vereniging op het
Zandvoortse zuidstrand. Daar
hadden ze een grote tent,
waarin veertien personen
kampeerden, zeven mannen
en zeven vrouwen. De vrouwen aan de ene kant en de
mannen aan de andere kant.

Oorlogstijd

Ook in de oorlog werd er
op het strand gekampeerd.
Duitse soldaten staken regelmatig bajonetten dwars
door het tentzeil om te controleren of er parachutisten
of soldaten in de tenten verborgen zaten. Na de oorlog,
in 1946, kwamen de kampeerders met een grote tent

Foto: Archief KVV
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op het strand in ‘de noord’ te
staan. De sporen van de jaren '40-'45 waren toen nog
duidelijk te zien: overal waren bunkers en prikkeldraadversperringen stonden nog
in zee. Als er een tentharing
in de grond geslagen werd,
stuitte men zelfs nog wel
eens op een granaat.

Van tent naar huisje

De tenten zelf maakten ook
allerlei ontwikkelingen door.
Er werd oorspronkelijk gekampeerd in gemeenschappelijke tenten voor groepen
van 10 tot 20 personen. Zo
had men bijvoorbeeld een
grote tent waarin werd geslapen en een andere tent
om het eten in klaar te maken. De eerste luxe was een
houten vloer, daarna volgde een opstaande houten
rand. Vervolgens kwamen
de deuren, het liefst met

ruitjes. Steeds meer tentzeil werd vervangen door
hout en andere materialen,
die overal vandaan werden
gehaald; zelfs wrakhout uit
zee! Aanvankelijk was er een
verbod om houten huisjes op
het strand te plaatsen. Het
gemeentebestuur ging er
namelijk van uit dat de houten huisjes bordelen waren!
Na talloze gesprekken met
de gemeente wisten de
kampeerders de bestuurders
ervan te overtuigen dat dit
absoluut niet het geval was
en mochten de eerste houten huisjes met een dak van
zeildoek geplaatst worden.
Later werden ook de daken
van hout.
Er werd ook steeds langer
op het strand gewoond;
in de jaren '50 gingen de
Amsterdamse kinderen de
laatste vier tot zes weken van
het schooljaar in Zandvoort
naar school. De allerlaatste
ontwikkeling zijn de huisjes
uit één stuk, die niet meer
elk seizoen opgebouwd en
afgebroken hoeven te worden, maar in zijn geheel vervoerd kunnen worden. Deze
huisjes zijn goed geïsoleerd,
hebben dubbele beglazing
en zelfs zonnepanelen.

Geboren op het strand

Een groot aantal van de hui-

zenbezitters zegt “praktisch
op het strand geboren te
zijn”. Zo stond Bert Kroes, de
man van de huidige secretaris van de KVV, al in 1947 met
zijn ouders op het strand. Ook
de ouders van Dries Pronker
waren kampeerders van het
eerste uur. Dries heeft sinds
1973 een eigen strandhuisje
met zijn Annelies. Zij hebben in de loop der jaren heel
wat meegemaakt. Zo is hun
huisje begin jaren tachtig
compleet weggevaagd bij
een storm. Annelies: “Het
water sloeg de ramen kapot
en kwam dreigend naar binnen. Het dak vloog compleet
naar achteren waar iemand
net bijtijds kon wegduiken.
Ons hele huisje, compleet
met inboedel was verdwenen in de golven. Wij wisten
niet wat we moesten beginnen. De toenmalige voorzitter van de KVV, die zelf net
een nieuw strandhuisje had
gebouwd, heeft ons toen
zijn ‘oude’ huisje geschonken, zodat we toch konden
staan. Toen zag je maar weer
hoe groot de saamhorigheid
onder de bewoners was. Als
er iets is, dan helpen ze elkaar. En dat is nog altijd zo.”
Hoewel Annelies nog altijd
een trauma van storm en
onweer heeft, wordt zij naar
het strand toegetrokken als
het weer eens hard stormt.
“Het is heel raar, dan moet
ik er bij zijn”, zegt ze. Samen
met haar Dries denkt zij er
nog niet aan hun strandhuis
op te doeken. “Mijn man gaat
nieuwe hardhouten deuren
aan de voorkant aanbrengen,
maar dat doet hij alleen als
ik beloof het strand nog vijf
jaar trouw te blijven”, grinnikt ze.
Dat geldt ook voor hun
naaste buren, Anneke en
Johan Broers. Zij hebben al
28 jaar een strandhuisje bij
KVV. Johan heeft overigens
met zijn ouders eerst bij een
andere kampeervereniging
gezeten, Licht en Lucht. “Dat
was nog in de tijd dat ik als
jongen met een gebreide
zwembroek met van die
galgjes rondliep. Kun je na-

Foto: Archief KVV

gaan hoe lang dat al geleden
is”, herinnert hij zich. Maar
nog altijd geniet hij elk seizoen weer van de weidsheid
van het strand en de zee.

Niet alleen
Amsterdammers

Hoewel de meeste KVV’ers
een Amsterdamse achtergrond hebben, staan
er tegenwoordig ook veel
Haarlemmers en zelfs
Zandvoorters met een huisje op het strand. Wat je ook
veel ziet, is dat de kinderen
later zelf een huisje kopen.
Dat betekent dat er geen
vergrijzing optreedt. Er zijn
dan ook heel veel kleine kinderen. Broers: “Dat maakt
het strandleven zo leuk. We
staan weliswaar redelijk
dicht op elkaar, maar er is
praktisch geen rottigheid.
Iedereen kent iedereen, het is
net een dorp. De sociale controle is groot. Kinderen leren
hoe ze zich moeten gedragen en geven dat later weer
door aan hun kinderen.”

Duurder en duurder

Carla Kroes, die vanaf 1965
met haar Bert lief en leed op

het strand deelt, is sinds 13
jaar secretaris van de KVV.
“Wij als bestuur hebben
jaarlijks contact met de gemeente Zandvoort, bijvoorbeeld over het stageld en
de toeristenbelasting. De
laatste jaren zijn de kosten
voor de kampeerders fors
gestegen. Zo betaalden we
tot voor kort € 13,50 voor
het parkeren; dat is in één
jaar tijd verhoogd naar
€ 150 euro!” Veel strandhuiseigenaren klagen daar over,
net als het alsmaar duurder
worden van de toeristenbelasting. “Wij geven veel geld
uit in Zandvoort aan boodschappen en andere zaken.
Dat de gemeentelasten voor
ons maar blijven stijgen, vinden we onterecht”, zegt ze.
Voor sommigen wordt het
alles bij elkaar onbetaalbaar, maar zolang het nog
even kan, proberen ze hier
toch te blijven. En mocht er
iemand afhaken dan staan
de liefhebbers in de rij om
de opengevallen plek in te
nemen. Zo gaat de KVV vol
vertrouwen op weg naar de
honderd jaar…

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

Gemeentelijke publicatie week 36 - 2012
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.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 september 2012.
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en
Besluitvorming.
De onderwerpen van beide vergaderingen:
- Ontwerp bestemmingsplan “partiële herziening bestemmingsplan Strand en Duin”
- Entreegebied Middenboulevard financiën
- Nota Vent- en Standplaatsenbeleid
- Herbenoeming bestuurslid Stopoz
- Begroting Stichting RIJK
- Vervallen Nota Lokale Heffingen
Bij Gemeenteraad - Besluitvorming bovendien:
- Lijst ingekomen post
- Verslagen 20 juni en 4 juli
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van
Gemeenteraad – Besluitvorming.
De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen.
U vindt de meest recente agenda’s 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”).

12 SEPTEMBER VERKIEZING TWEEDE KAMER 2012
Afwijkende tijden stembureau

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op woensdag 12 september 2012 in afwijking op de
normale openstelling van de stembureaus voor het onderstaand stembureau het volgende van toepassing is:
Stembureau in Nieuw Unicum
Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
is geopend vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur.

Verlenging termijn voor het aanvragen van een
vervangende stempas

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de
op woensdag 12 september 2012 te houden verkiezing van
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor
kiezers mogelijk is om een vervangende stempas aan te vragen
tot uiterlijk dinsdag, 11 september 2012 tot 16.00 uur.

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat voor de

verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op woensdag 12 september 2012 in onderstaande
lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Aanduiding stembureau
Zandvoorts Museum
Strandhotel Centerparcs Zandvoort
Oranje Nassauschool
Brede School “De Blauwe Tram”
Rode Kruisgebouw
“De School” voorheen de geref. kerk
Stichting Pluspunt Zandvoort
Zorgcentrum
Nieuw-Unicum
Stichting A.G.Bodaan
Station NH

Adres stembureau
Swaluëstraat 1
Trompstraat 2
Lijsterstraat 1
Louis Davidscarré 1
Nicolaas Beetslaan 14
Ingang Julianaweg
Flemingstraat 55
Herman Heijermansweg 73
Zandvoortselaan 165
Bramenlaan 2
Stationsplein

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke
beperkingen.
Bij stembureau nr. 1, 2, 4, 7, 8, 9 en 10 is binnen 50 meter van de
ingang een Gehandicapten Parkeerplaats Algemeen aanwezig.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen om in één van de
stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet
u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2013 tot
en met 2016

In de vergadering van 4 september 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort Beleidsnota
Wet maatschappelijke ondersteuning 2013 tot en met 2016
vastgesteld.
Deze nota treedt in werking op 7 september 2012 en ligt gedurende 6 weken weken ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en is ook te vinden op de website.
De Wmo is van iedereen, is er voor iedereen en gaat ook iedereen aan. In de komende 4 jaar werkt Zandvoort aan het verder
inrichten van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De
basis van het nieuwe beleid is de invoering van De Kanteling
en het verder vormgeven van de participatie-samenleving.
Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van
mensen en de inzet van hun sociale netwerk.
De beleidsnota gaat in op trends en ontwikkelingen op maatschappelijk - en politiek gebied. Per Wmo prestatieveld wordt
ingezoomd op de ontwikkelingen en wat Zandvoort de komende vier jaar gaat doen samen met haar maatschappelijke
partners en samen met haar burgers. Een belangrijke ontwikkeling is de verdere overheveling van Rijkstaken op het gebied
van de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de
Wmo. Het gaat in ieder geval om de Awbz functie begeleiding
en dagbesteding, de termijn van overkomst is nog niet bekend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Willem Draijerstraat 21, maken van een uitweg, verzonden 29
augustus 2012, 2012-VV-082.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning verleend voor de Marathon en loterij op vrijdag 12 oktober vanaf 08:00 uur tot en
met zaterdag 03:00 uur, aan Slender You, Hogeweg 56 a te
Zandvoort

Gehandicaptenparkeren

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 21 augustus 2012 besloten tot de aanleg van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Vondellaan t.hv. nr. 18.

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.
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.

handbal

voetbal

Eerste buitenwinst is binnen
De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag een

mooie overwinning geboekt in de eerste wedstrijd van de
nieuwe ‘veld’-competitie. Na een bijna dramatische eerste helft, waarin de Zandvoortse verdediging regelmatig
stond te blunderen, had de nieuwe trainer/coach, Djurre

Boukes, zijn dames weer op één lijn. Zandvoort won uiteindelijk met 15-7!

Boukes heeft het roer van
de dames overgenomen van
Sven Heller, die wegens privéomstandigheden er geen
tijd meer voor had. Hij geeft
voorkeur aan zijn carrière
bij de Zandvoortse vrijwillige brandweer. Boukes echter heeft de laatste jaren
de meisjes B getraind en
zag zijn team aan het einde
van het vorige seizoen ten
gronde gaan. Vier ‘meiden’
echter waren gaarne bereid
om zich aan te sluiten bij het
damesteam, waarna hij ook
de overstap naar de senioren
dames maakte.
Afgelopen zondag was de eer-

ste buitenwedstrijd van het
nieuwe team. Maar liefst elf
van de twaalf beschikbare dames waren aanwezig. Dit gaf
toch wel wat moeilijkheden
bij de dames die al wat langer in het eerste team spelen:
“Nu spelen we ‘maar’ 5 minuten en zitten daarna acht minuten op de bank. Dat zijn we
niet gewend”, zie een van de
oorspronkelijke basisspeelsters. Toch was het concept
van Boukes uitstekend. De
dames ‘draaiden’ hun eigen
‘dienst’ en Zandvoort kwam
steeds beter in de wedstrijd.
Bij rust stond Zandvoort er
niet echt florissant voor maar
na afloop stond er toch een

schitterende 15-7 overwinning op het wedstrijdformulier. Ook de Zandvoortse
supporters keken daarvan
op. Dit betekende namelijk
dat dit nieuwe team met
grote cijfers gewonnen had
van een geroutineerd team
als Westside 3, dat al jaren in
deze competitie meedraait.
De na een zwangerschap
en bevalling teruggekeerde
Romena Daniëls was, met de
voor haar bekende snelheid,
direct goed voor maar liefst
5 doelpunten. Laura Koning
was goed voor 4 doelpunten,
Lucia v.d. Drift tekende er voor
3, Annelot Kaspers kreeg er 2
achter de keepster en zowel
Naomi Kaspers als Maaike
Paap lukten het om voor 1
doelpunt te tekenen.
Komende zondag spelen
onze Zandvoortse dames
uit tegen de reserves van
Monnickendam. Deze wedstrijd begint om 11.00 uur.

Zaterdag 8 september open dag
van scouting The Buffalo's
Kampvuurtje stoken, tochten lopen en torens bouwen: dat

is waar de meeste mensen aan denken als ze het woord

scouting horen. Toch is scouting, vroeger de padvinderij
geheten, veel meer dan dat! Om dat te bewijzen houdt

scoutinggroep The Buffalo's uit Zandvoort op zaterdag 8
september een open dag.

Actief bezig zijn in de natuur | Foto: The Buffalo’s

Tijdens deze dag kan iedereen vanaf vier jaar actief
meedoen met alles wat de
scoutinggroep te bieden
heeft. In en rond het clubgebouw laten de verschillende
speltakken een veelvoud aan
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activiteiten zien. De bevers
(4 t/m 7 jaar) laten zien wat
er zoal gebeurt in de wereld van Hotsjietonia. De
welpen (7 t/m 11 jaar) gaan
creatief aan de slag! De
scouts (11 t/m 15 jaar) zullen

hun kunsten op het gebied
van verkennen tonen. In de
kampvuurkuil zal een gezellig kampvuur branden. Het
geheel wordt mede ondersteund door de explorers (15
t/m 18 jaar) en natuurlijk de
leiding van The Buffalo’s. Ben
je tussen de vier en tien jaar
oud? Kom dan van 11.30 tot
13.30 uur een kijkje nemen.
Ben je 11 jaar of ouder, dan
ben je welkom van 14.00 tot
17.00 uur.
Wees erbij op zaterdag 8 september in het clubgebouw
aan de Duintjesveldweg in
Zandvoort, een zijpad van
de Thijsseweg. Tijdens de
open dag zijn er leden van
The Buffalo’s aanwezig om
vragen te beantwoorden.
Voor meer informatie kun
je bellen naar 023 - 5715556
of neem een kijkje op www.
thebuffalos.nl.

SV Zandvoort hervat competitie
met behoorlijke uitnederlaag
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft zaterdag in de

eerste wedstrijd van de nieuwe competitie een behoorlijke

nederlaag in Amsterdam tegen WV-HEDW geleden. Na

een 2-2 ruststand stopte de teller bij 5-3 voor de thuisploeg.

Keeper Jorrit Schmidt bokst de bal weg

De eerste 20 minuten was
absoluut voor de mannen
van oefenmeester Pieter
Keur, die waarschijnlijk
wilden laten zien dat er in
de voorbereiding een paar
foutjes waren gemaakt. Al
in de vijfde minuut kwam
Zandvoort op voorsprong.
Boy Visser werd onreglementair in het strafschopgebied onderuit gehaald en
de arbiter wees direct naar
de penaltystip. Michael Kuijl
kweet zich goed van zijn taak
en zette Zandvoort op voorsprong. Nog geen 10 minuten later was het weer raak
voor onze plaatsgenoten. Uit
een vrije trap voor Zandvoort
aan de rand van het 16-metergebied van de gastheren,
kwam de bal weer het veld in.
Patrick Koper kreeg het leer

op perfecte hoogte voor zich,
en haalde verwoestend uit.
De bal verdween achter keeper Joep Albers in de uiterste
bovenhoek, aan twee kanten
zat niet meer dan 1 centimeter ruimte, 0-2. Nu moest
WV-HEDW wat terugdoen
want de ambities zijn hoog
bij de hoofdstedelijke club.
Een zevental minuten voor
het rustsignaal was het dan
raak. De druk op het doel van
keeper Jorrit Schmidt werd
dermate groot dat ook hij
moest capituleren. Rob van
Bunderen kreeg een steekpass goed onder controle
met de 1-2 als gevolg. Vlak
voor rust werd het dan ook
nog eens gelijk. Een bal die
Schmidt zou moeten pakken,
of in ieder geval had moeten
wegstompen, kwam nu voor

de voeten van Martin Surie
die Schmidt kansloos liet, 2-2.
Na rust in eerste instantie
een aanvallend Zandvoort
dat echter al snel in de problemen kwam toen er niet
adequaat gedekt werd achterin. Een lobb kwam bij Van
Bunderen terecht die opnieuw doel trof, 3-2. De koek
was aan Zandvoortse kant
nog niet op. Boy Visser weet
zich door de Amsterdamse
verdediging te wurmen en
de beide ploegen weer in
evenwicht te brengen. Het
zou echter een van de laatste
Zandvoortse stuiptrekking
zijn. Toen ook nog eens de
motor op het Zandvoortse
middenveld, Kas de Vries,
tegen zijn tweede gele
kaart opliep, ging het heilige vuur bij Zandvoort zo
ongeveer uit en moesten
ze toezien dan de ‘man-ofthe-match’ Van Bunderen
nog 2 doelpunten aan zijn
totaal toe kon voegen, 5-3.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30 uur
de eerste thuiswedstrijd van
de nieuwe competitie tegen
Overbos, dat zaterdag thuis
met 2-4 van Aalsmeer verloor.
Overige uitslagen 2e klasse
A: AMVJ – ODV: 3-2; NFC –
Monnickendam: 2-2; ZOB
– HBOK: 2-6; Opperdoes –
AFC: 2-1 en DVVA – Haarlem/
Kennemerland werd 2-1.

Badmintonners gezocht
Het bestuur van Badminton Vereniging Zandvoort (BVZ) is

op zoek naar badmintonners die deze edele sport al onder
de knie hebben of die het graag willen leren. Bij BVZ zor-

gen ervaren spelers dat de nieuwe lichting de beginselen
aangeleerd wordt.

Bij BVZ wordt op verschillend niveau heel aardig
gespeeld maar altijd met
de Olympische gedachte in
het achterhoofd: Meedoen
is belangrijker dan winnen.

BVZ speelt iedere donderdag
tussen 20.30 uur en 22.00
uur in de Korver Sporthal en
u mag de eerste drie donderdagen gratis uitproberen of
badminton iets voor u is.

Heeft u besloten om lid van
BVZ te worden, dan betaalt
u slechts € 95 voor het hele
seizoen. Houdt u zelf in conditie met het lidmaatschap
de Badminton Vereniging
Zandvoort. Vanavond, donderdag 6 september, wordt
een kennismakingsavond
georganiseerd in de Korver
Sporthal. Het bestuur is vanaf 20.15 uur aanwezig om u
te ontvangen.
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autosport

honkbal

Historische Grand Prix een succes op Circuit Zandvoort
Brommende motoren. Het zwaar dreunende geluid van een

V8 uit oude racewagens die ooit op het asfalt van Le Mans

te zien waren. Het onmiskenbare gejank van de Cosworth

Formule 1 motoren. Het zorgde vooral voor veel nostalgi-

sche sfeer op de Zandvoortse racepiste afgelopen weekend.

Zeer herkenbare Formule 1 wagens uit vroeger tijden | Foto: CPZ

De Britse coureur Martin
Stretton trok vrijdag nog
een gezicht als een oorwurm, maar die maakte
zaterdag plaats voor een
blij gezicht. Vrijdag verloor
de Brit namelijk in de training de neus van zijn March
Formule 2 doordat hij de
‘curbstones’ raakte. Gelukkig
had Stretton reserve-onder-

delen bij zich, in tegenstelling tot enkele andere rijders
uit de Grand Prix Masters die
dat waren vergeten. Daarna
zette Stretton alles recht. Hij
vertrok van ‘pole’ en won zowel de eerste als de tweede
race met ruime voorsprong.
Op vrijdag voorafgaand aan
de vrije training zette de Brit

Nieuw kunstgrasveld
Het nieuwe kunstgrasveld van SV Zandvoort is vorige week
woensdag, bij aanvang van de openingswedstrijd, officieel
in gebruik genomen. De openingshandeling was de eerste
aftrap; die werd verricht door wethouder Gert Toonen.

de motor aan. “Ik doe dat om
te luisteren of het allemaal
werkt en omdat ik uiteraard van het geluid houdt”,
aldus Stretton. Het is bijna
een beetje de dagelijkse
gang van zaken bij Martin
Stretton Racing. Onderdelen
worden met de hand nagemaakt, zodat alle auto’s die
de Brit in zijn bezit heeft gewoon in de rondte kunnen
blijven rijden.
Zo was het eigenlijk het
gehele weekend op Circuit
Park Zandvoort. Genieten
van het geluid van vooral
de Formule 1 wagens uit de
Grand Prix Masters. Het publiek op zaterdag en zondag
moest het stellen met een
handjevol van deze voormalige en originele Formule 1
wagens, omdat de rest in
de vrije training op vrijdag
door technische problemen
al was uitgevallen. Deze rijders en monteurs hadden
geen reserve-onderdelen,

waardoor een marginaal
aantal deelnemers het startveld vulde. Een kniesoor die
daarop lette, want het ging
om de snelheid en de tijden
die herleefden.
Sommige wedstrijden gingen echt op het scherpst
van de snede. Vooral de zondag race bij de Gentlemen
Drivers was een race die
het publiek wel kon waarderen. Lange tijd leek David
Hart op weg naar de overwinning, maar uiteindelijk
pakte Jan Lammers samen
met Michiel Campagne in
de Corvette de winst, uit
bijna een onmogelijke achterstand.
CEO van Circuit Park Zand
voort, Erik Weijers, blikte zeer
tevreden terug. Op zaterdag
waren 14.000 toeschouwers
getuige en op zondag waren
dat er zelfs 17.500, zodat dit
evenement zomaar een vervolg zou kunnen krijgen.

golf
LiZa golfsponsordag was
weer een groot succes
Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde de

Lions Zandvoort voor de 12e keer een golfevenement op de

Kennemer Golf & Country Club. Maar liefst 25 teams bestaande uit vier personen betaalden € 950 per team om op
de schitterende baan te mogen spelen.

Wethouder Toonen speelt de eerste bal

Voorafgaande aan deze eerste bal, werd het pad aan de
duinenkant van het veld gedoopt als Avenue Roel van
den Heuvel, een eerbetoon
aan de hoofdsponsor van de
club die al 25 jaar sponsort
maar ook veel meedenkt met
de club.
De openingswedstrijd had
een bijzonder karakter. Het
officiële Nederlands Militair

Elftal was uitgenodigd om
tegen de selectie van SV
Zandvoort te spelen. De selectie speelde een behoorlijke wedstrijd en kwam zelfs
op een mooie 2-0 voorsprong.
Dat het laat in de tweede helft
toch nog 2-3 voor de soldaten
werd was niet belangrijk. SV
Zandvoort is zeer verguld met
het kunstgrasveld en heeft nu
meer mogelijkheden om in de
winter door te blijven trainen.

De inkomsten komen geheel
ten goede aan de stichting
‘Lions helpen Kinderen’.
Tevens werd een loterij
gehouden waarvan de opbrengst, rond de € 2.500, is
bestemd voor de stichting
Lakeland. Deze kleinschalige Nederlandse organisatie
houdt zich in Kenia (OostAfrika) onder meer bezig
met een vakopleiding voor
weesmeisjes. Hiervoor wordt
een gebouw neergezet voor
meisjes die zullen worden
opgeleid tot kapster of secretaresse. De Lions bekostigt thans de instrumenten

en benodigdheden voor de
vervolgopleiding.
Het team ‘Combinatie
Automaten Bedrijven’ wist
met 100 stablefordpunten de eerste plaats te bemachtigen, waarbij Gerard
Linneman van dit bedrijf tevens de hoogste individuele
score behaalde. Marianne
Gertenbach, uitkomende
voor ‘Groep Vijverduin’ was
met 33 punten de beste
dame. Arlan Berg verraste
met zijn haringkar de deelnemers tussendoor met een
overheerlijk hapje.

Flink pak slaag
De honkballers van ZSC hebben vorige week vrijdag een

enorm pak slaag moeten incasseren in Haarlem bij Olym-

pia Haarlem. Door veel veldfouten stond na 4 innings een
ontluisterende 19-1 op het scorebord.
Zandvoort slaagde er alleen
in om in de tweede inning
een man over de thuisplaat
te krijgen. Die ‘eer’ ging
naar bram Molenaar die
na een honkslag door Brett
Disseldorp werd binnen geslagen. Het was tevens het
debuut van Ernesto Vonsee
op de werpheuvel. Vaste werper Guus Berkhout loopt voor
een half jaar stage in Berlijn
en Vonsee werd bereid gevonden om als pitcher te
functioneren. “Gezien deze
achtergrond heeft hij het
nog niet eens zo gek gedaan.
Hij gooide 0x3 slag, 5x4 wijd

en kreeg 12 honkslagen tegen. Zijn veld maakte circa
10 fouten en dat is niet goed
te praten. Echt een wedstrijd
om heel snel te vergeten”,
aldus aanvoerder Danny van
Soest na afloop.
Slaggemiddelden: Brett
Disseldorp, Youri Buijen,
Danny van Soest en Bram
Molenaar ieder 1 uit 2 (.500).
Zondag spelen de honkballers om 15.00 uur uit bij RCHPinguins. De eerstvolgende
thuiswedstrijd is komende
woensdag om 18.30 uur tegen Flags.

(advertentie)

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

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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Brandweer Zandvoort
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool Rob Dolderman
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
Dorsman Assurantiën
Good Morning Zandvoort

Grand Café Restaurant XL
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
Pluspunt
Renew Clinic
Rijksvoorlichtingsdienst
Sea Optiek
Studio 118 depenDance
TARA Massage
Thalassa Strandpaviljoen 18
Theater De Krocht
Theaterschool Het Nest
The Bootcamp Club
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Wijzer
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

Courant

Actueel

7

Actueel

11

Aantrekkingskracht
van Zwem4daagse
is groot

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Scott Hamilton
opent nieuw
Jazzseizoen

Historie
Raadhuis al
100 jaar een
blikvanger

Zandvoort heeft nog ‘Groen van Toen’
Afgelopen weekend waren de landelijke Open Monumentendagen. Ondanks het

zonnige weekend kijken in Zandvoort zowel Stichting Behoud Zandvoort Cultureel
Erfgoed (BZCE) als de Protestantse kerk en de gemeente Zandvoort terug op twee
geslaagde dagen. Er was genoeg belangstelling tijdens diverse rondleidingen en

menigeen nam de gelegenheid om het oude raadhuis van binnen te bezichtigen,
onder leiding van Yolande Versteege.

Veldwisch, was met het
mooie weer iets te warm
maar toch namen geïnteresseerden er deel aan.
Zij verbaasden zich onder
andere over hoe klein de
millenniumboom na 12 jaar
nog is.
De bronzen plaquette van
de Beatrix gedenkboom
aan de Kostverlorenstraat,
die een aantal jaar geleden
is gestolen, werd symbolisch door wethouder Andor
Sandbergen op de houten
delen bevestigd. Over een
poosje wordt door de gemeente weer een echte
plaquette teruggeplaatst.

Uitleg over het groen tijdens de Open Monumentendag | Foto: Freek Veldwisch

door Nel Kerkman

Voor de vierde keer organiseerde BZCE de Landelijke
Open Monumentendagen
in Zandvoort. Meestal sluit
het landelijk thema naad-

De Mannetjes
Groen van Toen

loos aan op de geschiedenis
van Zandvoort. Zo waren in
het verleden de dorpspompen, slooproute met rondwandelingen en unieke panden al eens een dankbaar
gegeven. Het thema van dit
jaar, ‘Groen van Toen’, was
iets problematischer maar
met hulp van de BZCE leden
is het toch gelukt een mooi
programma te bieden.

Zondag 16 september 2012

Laureaten

Prinses Christina Concours
Benjamin de Boer - contrabas
Elizabeth Scarlat - piano
Joost Willemze - harp
Richard Chang - piano

‘En het “Groen van
de Toekomst” komt
binnenkort van zee’

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

www.classicconcerts.nl

Langs de bomen

Niet alleen de bomen en
de oude graven van het
Agathakerkhof zijn bijzonder, ook de oude bomen
in het dorp waren een bezoekje waard. Groenkenner
Jan Warmerdam en beheerder van het kerkhof Herma
Bluijs gaven een interessante rondleiding. De fietsroute, onder leiding van Freek

Sport
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Na de fietstocht trakteerde boswachter Gerard
Scholten de fietsers op een
interessante wandeling
langs de oude Grindweg
waarvan de huisjes in
1926 gesloopt zijn. In deze
tuinen stonden veel seringen die nu nog steeds in
het voorjaar volop bloeien
in het duin.
Ten slotte werd de hoge
Stokmanberg beklommen
waar straks de natuurbrug
over de Zandvoortselaan
naar voormalig partycentrum De Manege door de
provincie wordt aangelegd.
Bij elk onderdeel van de
rondleiding ontvingen de
deelnemers een fraai informatieboekje. Uiteindelijk
kwam men tot de conclusie dat Zandvoort ook qua
groen veel te bieden heeft.

Badmintonster
dicht bij grote
doorbraak

Zandvoortse wint
Dove wedstrijd
Het huidverzorgingsmerk Dove had een wedstrijd uitgeschreven die moest leiden tot een nieuwe geur voor een
nieuwe nourishing body wash. De Zandvoortse Wendy

Versteeg was een van de deelnemers en omdat zij de
meeste stemmen kreeg, is het die van haar geworden.

Wendy Versteeg

Haar geurcombinatie, meiklokjes en pistache, kreeg
maar liefst 1110 stemmen,
meer dan genoeg voor de
eerste plaats. Binnenkort
komen haar geurideeën in
de schappen van de winkels
te liggen.
“Meiklokjes, ook bekend als
Lelietjes-van-Dalen, zijn al
jaren mijn favoriete parfumingrediënt. Het stond dus
als een paal boven water
dat deze elegante en kleine
bloem onderdeel zou worden van mijn geur. Daarnaast
wilde ik een stukje histo-

rie in mijn creatie stoppen.
Pistache loopt als een soort
rode draad door mijn leven.
Pistache-ijsjes at ik als kind
enorm vaak en ook mijn kinderen vinden ze tegenwoordig heerlijk. Daarnaast ben ik
behoorlijk ‘nagellak-minded’
en heb de kleur van mijn
favoriete lak, Chanel Jade,
meegenomen in het geheel”,
legde de dolblije Wendy uit,
die eraan toevoegde dat het
uiteindelijke resultaat een
vrouwelijke, elegante, romige en toegankelijke geur is
geworden, met een vleugje
warmte en brutaliteit.

Keep it Clean Day!
21 september,
Zandvoort doet mee!
Gemeente Zandvoort
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waterstanden

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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Beste scharrelaars,

Na ruim 9 jaar heb ik vrijdag 31augustus
afscheid genomen van Café de Scharrel als
uitbater. Nu na een aantal dagen merk ik
hoe belangrijk dit is geweest voor mij!
Ik wil de feestcommissie bedanken voor
het prachtige afscheidsfeest en alle
scharrelaars, ook die het helaas hebben
moeten missen, voor alle mooie jaren.

Op maandagmorgen 10 september 2012 bereikte ons
het trieste bericht dat ons zaalvoetbal lid

Robin Luiten

is overleden.
We hebben helaas veel te vroeg afscheid
moeten nemen van Robin.
Robin was ruim 16 jaar lid en (zaal)voetbal was zijn
passie. Wij hebben Robin leren kennen als een uniek,
enthousiast, sociaal en zorgzaam sportmaatje met een
optimistische kijk op het leven. Wij kijken terug op
de intensieve en jarenlange sportbeleving met elkaar,
zowel in de zaal tijdens de zaalvoetbal competitie
als tijdens andere sportieve toernooien zoals bij de
Sportploeg van het jaar, maar ook op de vele gezellige
uurtjes buiten het veld, tijdens de derde helft!
Zijn enorme kracht en positieve instelling hebben
helaas zijn ziekte niet kunnen overwinnen.
Groot is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.
Robin, rust zacht !
Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Zaalvoetbalvereniging FC Zandvoort-Noord
2

Ton, alias boki(ton), mojito(n)

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

Verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012

Nomineer de ondernemer die volgens
u in 2012 het meeste LEF toont!
Naam ondernemer: ....................................................................................................
Toelichting/reden: ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: ..................................................................................................................................
Tel.: ………...............…………… en/of e-mail: ...................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 24 september bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner
Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.
Vitello Beach Club Tien
met gerookte zalmmousse
of
Gerookte paling
lauwwarm in het groen
❖
Gebakken harderfilet
met witte wijnsaus
of
Varkenshaas
met saus van champignons en cognac
❖
Chocolademousse
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

✿ septem
✿ september
ber ✿
14 Zing mee met Gré

Café Oomstee, aanvang 20.30 uur

15 Kofferbak verkoop/rommelmarkt
Gasthuisplein, 10.00-17.00 uur

15 Finale Kunstfestijn

Mango’s, 14.00-17.00 uur

16 Classic Concerts

Laureaten Prinses Christina Concours.
Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur

16 Super Sunday

Race evenement op Circuit Park Zandvoort

16 Jazz in the city

Holland Casino Zandvoort, aanvang 18.00 uur

19

Poppentheater

Zandvoorts Museum, 13.30 uur en 15.30 uur

19 Filmclub Simon van Collem
Le Prénom, aanvang19.30 uur

22 Open NK Garnalen pellen

1e voorronde in Thalassa, aanvang 17.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 13/09 – 19/09

Brammetje Baas (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

Madagascar - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

Friends With Kids
DO t/m DI om 19.00 uur

The Dark Knight Rises
DO t/m DI om 21.30 uur

Le Prenom
WO om 19.30 uur
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Politiek verslag

Raadsvergadering Debat & Besluit, d.d. 11-09

Nieuwe Nota
Vent- en Standplaatsenbeleid
Het heeft even het nodige aan discussie nodig gehad, maar
de kogel is door de kerk: de gemeenteraad heeft afgelopen
dinsdag het raadsvoorstel Nota Vent- en Standplaatsen
beleid aangenomen. Een kleine meerderheid 7 voor en
6 tegen was voor de nota. Raadslid Hans Drommel (VVD)
nam wegens mogelijke belangenverstrengeling niet deel
aan de discussie en de stemming.
Naast de partiële herziening
van het bestemmingsplan
Strand en Duin, dat in potentie eventueel ook de nodige
discussie zou kunnen opleveren, was dit agendapunt toch
wel het zwaarst. Uiteindelijk
werd de partiële herziening
een hamerstuk. Ook het
agendapunt over de financiën voor het entreegebied
van de Middenboulevard
leverde nog enige discussie
op maar uiteindelijk ging de
raad akkoord met de door
het college voorgestelde
traject, waardoor de gemeente Zandvoort kan
profiteren van een door de
provincie al op de rekening
gestorte subsidie.

was hij van mening. Volgens
wethouder Gert Toonen is
dat niet waar. “Een kar met
vergunning is een bedrijf.
Daar horen zowel een kar
als een vergunning bij. Die
kan je dus niet elders verkopen. De gemeente heeft de
regie nog steeds in handen
dus die hoeven we niet terug
te krijgen. Iemand die zo een
bedrijf wil kopen, moet toch
voorgedragen worden om in
aanmerking te komen voor
een huurovereenkomst en
de vergunning te krijgen. Dat
is al decennia zo. Een praktijk die altijd gewerkt heeft
en nog steeds werkt”, aldus
de wethouder.

Nota Vent- en
Standplaatsenbeleid

In tweede termijn meldde
de fractievoorzitter van
OPZ, Carl Simons, dat hetgeen Bouberg Wilson in
eerste termijn zei, niet het
standpunt van zijn hele
fractie was. Hijzelf steunt
de wethouder in zijn nota
en hij wenst zich te distantiëren van de brief die Rob
Petersen, de voorzitter van
de Strandpachtersvereniging
Zandvoort, aan het college
schreef. Daarin zei Petersen
dat de venters op het strand
totaal geen toegevoegde
waarde zouden hebben voor
het Zandvoortse strand en
wilde tot nul vergunningen
komen. Simons daarentegen
wilde zelfs niet tot minder
vergunningen komen dan
heden. “Ik wil niet volledig
afbouwen. Collega’s die op
het strand hun brood verdienen, zouden dat niet moeten
willen. Ik wil toch die 15 vergunningen in stand houden.
Laten we zoeken naar een

Deze nota had in de raadsvergadering Informatie al
de nodige vragen en (bijna)
discussies opgeleverd. Het
draaide in feite om kwaliteit en een reducering van
de ventvergunningen op
het strand. Het college wil
komen tot maximaal 10 vergunningen, van de huidige
15, mede omdat er teveel
verkeersbewegingen op het
strand zijn die een gevaar
op kunnen leveren. Dat ging
niet zonder slag of stoot en
leverde uiteindelijk zelfs een
verdeelde fractie van OPZ
op. Volgens Bruno Bouberg
Wilson (OPZ) is de gemeente
de regie over het vergunningenbeleid op het strand
kwijt. Hij wil dat de vergunningen persoonsgebonden
zijn in het publieke belang.
“De kar kan bij beëindiging
gerust ergens anders in
Nederland verkocht worden”,

Tweede termijn

gemakkelijke manier om
kwalitatief de waren goed
aan de man te brengen”, aldus de ouderenvoorman.
VVD-fractievoorzitter Ellen
Verheij stelde voor om tot
een bevriezing te komen
totdat wethouder Belinda
Göransson begin volgend
jaar met een Retail- en
Horecavisie komt. Zij zou
daar graag de kwaliteit van
het gebodene op het strand
en het aantal ventvergunningen, evenals het aantal
strandpaviljoens, in verwerkt
willen zien. “Er is wel veel
kwaliteit, het is echt geen
soepzooitje”, zei ze.
Volgens Toonen zou er binnenkort al van een uitsterfbeleid gesproken kunnen
worden. “Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan er binnenkort
drie vergunningen en/of
huurovereenkomsten opgezegd worden. Dus hier is een
kans op uitsterfbeleid maar
dat kan alleen als er bevroren wordt”, meldde hij. Hij
wil binnen het college het
aantal vergunningen nog
eens bekijken.
Toonen herhaalt op verzoek
van Verheij zijn toezeggingen tijdens gemeenteraadBesluitvorming; hij wil het
aantal vergunningen meenemen naar het college en
bevriezen totdat de nieuwe
Retail- en Horecavisie er is.
Bouberg Wilson is het daar
niet mee eens. “Dat is niet
de strekking van het raadsbesluit”, vindt hij. Een door
OPZ ter vergadering ingediend amendement hierover
wordt door Toonen ontraden en haalt het niet. Na de
stemming bleken Gert Jan
Bluijs (CDA), Astrid van der
Veld (GBZ), Robbert de Vries
(D66) en de hele fractie van
OPZ tegen het voorgestelde
nieuwe beleid te zijn, waardoor het met 7 stemmen
voor werd aangenomen.

column

Volgens mij…
… heeft Zandvoort een rijk verleden. Die moeten we, net zoals
wethouder Belinda Göransson
onlangs in een toespraak memoreerde, blijven koesteren.
Zij had de Zandvoortse klederdracht aangetrokken bij de
opening Zandsculpturen in het
Zandvoorts Museum. Het stond
haar goed. Ze was tijdens het
omkleden zichtbaar verrast wat
ze allemaal aan moest. Een lange
onderbroek met kantjes en veel
onderrokken van wit, zwart en
stevig gestreepte stof. Een gebloemd jak en een effen schort
met ‘gatbanden’ verfraaide haar
kostuum. Op het strak naar achteren gekamde haar droeg ze een
zilveren kap met gouden boeken
en daarover een kanten muts.
Geweldig!
Een dag later was ik weer in het
Zandvoorts Museum. Nu voor
een andere vernissage. In eerste instantie was het er gezellig.
Buiten reden de oude raceauto’s
langs, die op de rechte stukken
straat extra gas gaven. De geur
van smeltend rubber deed me
denken aan vervlogen jaren. Alles
was leuk, totdat ik op zoek ging
naar de tijdslijn van Zandvoort.
Het was even zoeken. Alles was
weggestopt in een achteraf kamertje. Als plakplaatjes hingen
kostbare schilderijen naast elkaar
aan de muur. Er tussen bengelden de bomschuiten. Wilde je de
slecht verlichte schilderijen bekijken dan moest je een soepele nek
hebben en een zaklantaren. Op
kabouterhoogte stonden de op
schaal gemaakte huizen van de
oude boulevard. Een jong bezoekertje speelde met de trams van
het tramstation. Ik ben nog nooit
zo kwaad geweest. Dit kan toch
niet waar zijn!
Was ik nou de enige die zich verbaasde? Gelukkig niet. Ik kreeg
na mijn melding een luisterend
oor bij een groepje bezoekers.
Ook zij waren onaangenaam
verrast over de verandering. Na
afloop ging ik nog steeds boos
naar huis. Eigenlijk vond ik
dat de naam ‘Zandvoorts
Museum’ de lading niet
meer dekte. Beter zou zijn
galerie Scharregat!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

1 september - 7 september 2012
Geboren:

Dex, zoon van: Kortekaas, Martijn en: Stoel, Lisette Elisabeth.
Jackie Alexandra, dochter van: Roodhart, Ronald en: van de
Poel, Jacqueline Denise Maria.
Tess Fayèn, dochter van: Ghawali, Emil en: Lefferts, Steffanie.
Virginio Jordy, zoon van: Stuurman, Jordy en: Daniels,
Anastasia Priscilla Gwemdolyn.
Mik Vayenne, dochter van: Pijtak, Jeroen en: van Dord, Nina.
Anna-Sofia Manon, dochter van: van Dam, Sebastiaan en: van
Eldik, Dominique Ada Maria.

Ondertrouwd:

In de week van 17 t/m 22 september viert
OOK Zandvoort zijn 5 jarige bestaan.
Het Steunpunt OOK Zandvoort is in september
5 jaar gehuisvest in het nieuwe pand in de Flemingstraat.
Onderstaande activiteiten zijn gratis,
u kunt t/m 14 september op geven 023 - 5740330.

Maandag 17 september

Lammers, Basiel en: Kieft, Karin.

Gehuwd:

de Boer, Mark Jozef en: Bluijs, Simone.
Vriesema, Graddus en: van Duijn, Frederika Hendrika.

Overleden:

Jansen, Wilhelmus Hermanus, oud 77 jaar.
Burger geb. Stuij, Martha Engelina, oud 91 jaar.
van Egmond, Irene, oud 53 jaar.
van Schie, Theresia Johanna Maria, oud 61 jaar.
Dieben, Andor, oud 30 jaar.
van Olderen, Willem, oud 91 jaar.

kerkdiensten -

Programma
feestweek OOK Zandvoort

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. L. Rasser uit Amsterdam
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 G. Zaal
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Koffie-In
Wethouder Toonen komt een ideeënboom plaatsen 10.30-12.00 uur
Sociale Media Workshop
Wat is Facebook en wat is Twitter? 14.00-15.30 uur
Improvisatie Toneel
Gratis proefles Wat houdt je tegen? 19.30-21.30 uur

Dinsdag 18 september
Mindfullness
‘met zorgzame aandacht leven op het moment zelf ’ 10.00 - 11.00 uur
U moet zich vooraf aanmelden bij Prezens (023) 518 76 40.

Zitdans
Dansen op comfortabele stoelen 13.00-14.00 uur
JazzDance 55 plus
Conditie bijhouden op muziek, gratis proefles! 14.30-15.30 uur

Woensdag 19 september
Mobiliteitsdag
op het plein voor OOK in de Flemingstraat 13:45-16:00 uur
O.a. racen met scootmobiel of rolstoel en een steprace voor kinderen
op het plein voor OOK Zandvoort. Tevens reparatie aan uw rollator,
scootmobiel of rolstoel mogelijk.

De ouderenadviseur
heeft deze middag een extra inloopspreekuur 14.00-15.00 uur
Spaanse Les
Gratis proefles voor beginners 19.30-21.00 uur
Ouder & PeuterYoga
Gratis proefles 09:00-10:00 uur

Donderdag 20 september
OOK Samen

Huiskamerproject voor senioren 10.00-16.00 uur

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Wegens vakantie gesloten
van dinsdag 18 september
t/m zaterdag 22 september

Uw banketbakker
van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Zaterdag 22 september
Na de koffie kunt u een houten bank beschilderen samen met kunstenares
Mona Meier. Deze bank wordt later gebruikt op de ontmoetingsplek van de
wijk. De Burgemeester komt natuurlijk ook.

www.zandvoortsecourant.nl

voor € 1,75

Boetseren en Beeldhouwen
met klei of steen o.l.v. Marlene Sjerps 10.00-12.00 uur
Hatha Yoga
Gratis proefles om te ervaren wat Hatha Yoga is 12.30-13.30 uur

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren

van € 1,95

Aanmelden tot 10 september 09.30-10.30 uur - Medische gym is
speciaal gericht op deelnemers met rug- en nekklachten en voor mensen
die herstellen van een blessure of van andere medische klachten.

Burendag

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Aanbieding
vrijdag en zaterdag
Onze bekende moorkop

leuk het is om de Nederlandse taal beter te leren.

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Nederlandse les
Gratis proefles! 10.00-12.00 uur - Kom kijken en doe mee en ervaar hoe

Medische gym

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Bestuur, dirigent en leden.

De budgetcursus is bedoeld voor mensen die de balans willen vinden en/of
behouden.

Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Nogmaals hartelijk dank !

Budgetcursus workshop
Inkomsten en uitgaven in balans houden 13.30 -14.30 uur

Vrijdag 21 september

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Hierbij willen wij zangminnend Zandvoort bedanken voor
de grote belangstelling bij ons 30 jarig jubileumconcert op
26 augustus 2012. Mede hierdoor kunnen wij met plezier
terug kijken op een meer dan geslaagd jubileumconcert.

Deze dag kunt u om 10.30 uur koffie komen drinken of meedoen aan workshops mozaïeken van 11.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.30 uur kunt u een
zeepketting maken.

Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Zandvoorts Mannenkoor

10.30 uur - 13.00 uur

Aanmelden t/m 14 september:
telefoon 5740330
info@ookzandvoort.nl
www.Pluspuntzandvoort.nl
Of kom langs bij onze balie
Flemingstraat 55 in Zandvoort

Zandvoorts Mannenkoor
Bij deze willen wij alle dames en dirigente van Music All In
van harte feliciteren met hun 5 jarig jubileum.
Wij wensen hen een mooie muzikale toekomst en voor
28 september a.s. veel plezier op de ”muzikale catwalk”
Bestuur, dirigent en leden.

Met oog en oor
de badplaats door

Zandvoortse Courant • nummer 37 • 13 september 2012

Music All In viert jubileum
met muzikale modeshow
Het Zandvoorts vrouwenkoor Music All In viert op vrijdagavond 28 september haar 5-jarig bestaan met een bijzonder

concert in de vorm van een Muzikale Modeshow. De zange-

ressen zullen behalve hun vocale kwaliteiten ook een verrassende kant van zichzelf laten zien, namelijk als mannequin op de catwalk.

De dames van het koor Music All In

De afgelopen weken zijn de
dames druk in de weer geweest met het passen van
de nieuwste herfst- en winterkleding van damesmodezaak Nenz uit de Kerkstraat,
die ze op de jubileumavond
zullen showen.
Music All In is eigenlijk al 15

jaar oud. Het is begonnen als
gemengd koor, maar na het
vertrek van de laatste man,
vijf jaar geleden, is de zanggroep als vrouwenkoor doorgegaan. Op dit moment zijn
er 24 dames vocaal actief,
van eerste sopraan tot tweede alt. De muzikale leiding is
in handen van Minouska Sas.

Het repertoire is heel gevarieerd; van populair en jazzy
tot klassiek, van vrolijk tot
serieus. En dat veelal meerstemmig uitgevoerd. Hoe dat
klinkt kunt u op 28 september zelf ervaren.
De Muzikale Modeshow
vindt plaats in theater De
Krocht. De aanvang is om
20.00 uur en de zaal gaat om
19.30 uur open. De entree bedraagt € 10 per persoon. Voor
die prijs worden bezoekers
niet alleen getrakteerd op
een concert en modeshow;
zij krijgen ook nog eens twee
consumpties, lekkere hapjes
en bij vertrek een goed gevulde ‘goody bag’.
Toegangskaarten zijn in de
voorverkoop te verkrijgen
bij Nenz in de Kerkstraat 6A
(tegenover ijssalon Giraudi)
of bij Joke Hilbers, tel. 0618755331. Maar ook aan de
kassa van de zaal op de
avond zelf, zolang de voorraad strekt.

“Mijn kind is te zwaar, wat kan ik daaraan doen?”
Het CJG Zandvoort is er voor al uw
vragen over de opvoeding, opgroeien en
gezondheid van kinderen van 0 tot 23 jaar.
www.cjgzandvoort.nl

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

Mini expo

Speciaal voor de Open
Monumentendagen heeft
het Zandvoorts Museum
een kleine tentoonstelling
ingericht in de centrale hal
van het Raadhuis. De tentoonstelling staat in het kader van '100 jaar Raadhuis'
en was op 8 september,
tijdens de eerste Open
Monumentendag, te bezichtigen. Tot eind december
kan men de tentoonstelling
in de vitrines iedere werkdag
bezichtigen.

Bankjes

De beschilderde bankjes
die sinds 24 maart op het
Raadhuisplein stonden zijn
verleden week verhuisd naar
de van tevoren bestemde
plaats op het Badhuisplein.
De beloning voor de 5 kunstenaars Donna Corbani, Mona
Meier-Adegeest, Hilly Jansen,
Trudie Dütting-Abeele,
Marianne Rebel, is eeuwige
roem en vermelding van hun
naam en titel op de bank.

Hersteld

ZANDVOORT SCHOON!?

en Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten
Regelmatig komen medewerkers van de afdeling Reiniging & Groen op
de meest onverwachte plekken Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparaten (AEEA) tegen. Vanzelfsprekend hoort dat niet op straat te
slingeren en ook niet bij het grofvuil. Het moet apart verwerkt worden.

Gemeente Zandvoort

AEEA kunt u op de volgende manieren GRATIS gescheiden laten verwerken:
•
is het nog bruikbaar? Geef het af bij de kringloopwinkel, of vraag
of men het ophaalt;
•
inleveren bij de winkelier waar het apparaat is aangeschaft;
•
afgeven bij de Remise van de gemeente 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 kringloopwinkel 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.

De vijf van de negen zand
sculpturen die begin september ernstig beschadigd
waren zijn in overleg met
de gemeente door de kunstenaars van de zandacademie weer in volle glorie hersteld. Zeker een vermelding
waard is dat de kunstenaars
gedurende de herstelperiode
gratis mochten overnachten
bij Hotel Hoogland. Zo laat
Zandvoort zien dat de zand
sculpturen als kunstattractie
zeer op prijs worden gesteld.

Toon Hermansgroep

Vrijdag 14 september begint het nieuwe seizoen
bij de Toon Hermansgroep,
van 10.30 uur tot 12.00 uur
in de Theo Hilberszaal van

Steunpunt OOK Zandvoort.
De Toon Hermans groep is
speciaal voor lotgenoten en
(ex-)kankerpatiënten opgericht. Onder begeleiding van
een verpleegkundige oncologie kunnen de deelnemers
zelf bepalen over welk thema
de volgende bijeenkomst gesproken wordt. Aanmelden is
niet noodzakelijk, de deelname en ook de koffie of thee
zijn gratis.

maandelijks geldbedrag of
sportkleding eventueel met
uw logo en indien mogelijk
in natura. Bent u geïnteresseerd, neem dan een kijkje
op www.rosalie-spiers.nl
voor meer informatie.

Red Hat ladies in
Zandvoort

Lezing in de Bieb

Anne Marion Cense geeft
woensdag 19 september van
19.30 tot 21.30 uur een lezing
over haar boek ‘Zandvoort
op linnen: De kustplaats als
inspiratiebron voor kunstenaars’ in de bibliotheek. Als
auteur en samensteller van
het boek gaat zij in op de totstandkoming van het boek,
gevolgd door een chronologische reis door de tijd aan
de hand van de verschillende
werken die in Zandvoort zijn
ontstaan. Hierbij stelt zij onder meer de vraag: “Waarom
ging men naar de zee, vroeger
en nu en wat was de aantrekkingskracht van Zandvoort?”
U wordt uitgenodigd zelf bij
te dragen aan verder onderzoek door uw Zandvoorts
kunstvoorwerp (of een afbeelding daarvan) mee te
nemen. Toegang is gratis,
wel even aanmelden via tel.
5714131 of e-mail: zandvoort@
bibliotheekduinrand.nl

Sponsor gezocht

De ouders van de 10 jarige
Rosalie Spiers, Maarten en
Joyce, zijn op zoek naar sponsoren die samen met hen het
mogelijk willen maken dat
Rosalie doorgroeit in de turnsport op het hoogste niveau.
In 2011 is Rosalie tijdens het
Zandvoortse sportgala gehuldigd als jongste topsporter
van Zandvoort en voor haar
bijzondere prestaties in de
turnsport. De kosten van het
turnen voor dit seizoen is tussen de €7000,- en €9000,per jaar. U kunt haar sponsoren met een eenmalig of

Vorige week keken velen
in het dorp met verbazing
naar een groepje dames, die
met een rode hoed op en
in het paars gekleed door
Zandvoort wandelden. Het
waren leden van de Red Bells
van Zuid-Kennemerland,
een onderdeel van de
wereldwijde organisatie
de Red Hat Society. Kort
gezegd: vrouwen van boven de 50, die alleen maar
leuke dingen doen. Deze
keer was het slenteren door
de Zandvoortse ‘sloppies’
(steegjes) aan de hand van
de bij VVV Zandvoort verkrijgbare wandelroute met
vele verrassende beschrijvingen van oude dorps
gezichten. De zonnige dag
werd afgesloten met een
heerlijk diner bij strand
paviljoen Plazand.

Etalagewedstrijd

De etalagewedstrijd, die de
Ondernemersvereniging
Zandvoort (OVZ) had georganiseerd rondom de
Nostalgische Grand Prix,
is gewonnen door Vlug
Fashion. Vader Ben en zoon
Dave kregen de eerste prijs
van € 150 voor hun volledig
met raceattributen voorziene etalage. Goede tweede
werd de ABN Amro Bank, die
€ 100 ontving en de derde
prijs, € 50, werd toegekend
aan parfumerie Pour Vous
Moerenburg. OVZ wilde met
deze actie de ondernemers
meer betrekken bij dit wel
heel speciale weekend.
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Bijzonder drukke
haringproeverij
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Brandweer Zandvoort zoekt Hondenboetiek Dog’s Secret
dringend nieuwe collega’s Een voor Zandvoort unieke winkel is afgelopen zaterdag

De jaarlijkse haringproeverij van vis- en snackkraam De

De brandweer in Zandvoort heeft al langere tijd een tekort

ten gaven gehoor aan de uitnodiging van Patrick en Mandy

kelen in de krant, op de radio en geregeld worden demonstra-

Zeemeermin is bijzonder druk verlopen. Honderden klanBerg om te komen bepalen welke haring De Zeemeermin
de rest van het seizoen gaat verkopen.

Overleg tussen het ondernemersechtpaar Mandy en Patrick Berg

De vier partijen haring kwamen allen bij de vaste leverancier uit Katwijk vandaan.
Het waren allemaal haringen die door Deense vissers
waren gevangen maar het
verschil zat hem in de manier van inleggen, waardoor
smaakverschil en verschil
in ‘hardheid’ optreedt. In
totaal werden er 451 stem-

men uitgebracht. Daarvan
gingen er 87 naar haring A,
113 naar haring B, 125 naar
haring C en haring D werd
met 136 voorkeurstemmen
de nipte winnaar van de
proeverij 2012. Deze haring
zal dus tot de Hollandse
Nieuwe van 2013 bij viskraam De Zeemeermin te
koop zijn.

Rabobank sluit vestigingen
maar komt dichterbij!
Dat laat de Rabobank Haarlem en Omgeving weten naar

aan collega’s. Hier wordt het nodige aan gedaan zoals via arti-

Afgelopen zaterdag hebben
de Zandvoortse spuitgasten
een demonstratie gegeven
in het winkelcentrum Nieuw
Noord. Geïnteresseerden
mochten, onder begeleiding,
met het hydraulisch gereedschap delen uit een auto knippen. Dit gereedschap wordt
gebruikt bij auto-ongelukken.
Verder werd uitgebreid uitleg
gegeven over de andere spullen die de brandweer gebruikt
bij bijvoorbeeld het blussen
van een brand.
Er waren meerdere geïnteres-

seerden en daarnaast waren
er ook twee aanmeldingen.
“Daar zijn wij erg blij mee!
Een mooi resultaat op een
mooie dag”, aldus een woordvoerder. Maar het gewenste
aantal nieuwe brandweerlieden is nog niet behaald dus
komend jaar zal de brandweer ook weer demonstratiedagen houden en op andere
manieren de aandacht op het
personeelstekort vestigen. Op
de website www.brandweerzandvoort.nl is ook alle informatie te vinden als u zich wilt
aanmelden.

‘Good Morning Zandvoort’
leuke winkelactie
Ondernemers in het Jupiter Plaza, inclusief Pour Vous Moerenburg aan de overkant, nodigden afgelopen zondagochtend kopers en belangstellenden uit met zeer scherpe kor-

tingen en leuke aanbiedingen om beslist langs te komen.
Voor kinderen was er een mini-Santekraampie met grimeren, een kleurwedstrijd en nog veel meer.

2013 zullen gaan sluiten.

“We zijn een coöperatieve
bank. Dat houdt in dat wij

Overigens blijft de pinautomaat wel in gebruik op de
locatie in de Grote Krocht.

boetiek runt, heeft de stap naar ons dorp gewaagd.

vak zoal inhoudt. Dit alles om nieuwe collega’s te krijgen.

bepaalde filialen, waaronder dat in Zandvoort, per 1 januari
leden hebben die mogen
meebeslissen. Onze leden
waren het eens met de beslissing tot het sluiten van
de kantoren, maar vonden
het wel belangrijk dat we
als bank zichtbaar blijven
in die gebieden. Daarom
gaan we vanaf 1 januari
2013 met mobiele adviseurs
werken. Ook worden vanaf 1
januari wekelijks meerdere
spreekuren gehouden in
Zandvoort en gaan we met
een Geldexpres werken voor
klanten die minder mobiel
zijn. Het geld wordt met
deze dienst thuis bezorgd”,
aldus Ophorst.

Simone Koene, die al vier jaar in Amsterdam een dergelijke

tiedagen gehouden waarop ze laten zien wat het brandweer-

aanleiding van het bericht in de Zandvoortse Courant dat

Tegenwoordig wil men bankieren op het tijdstip en de
plaats dat het hen uitkomt.
“Bij Rabobank Haarlem en
Omstreken bewegen we
mee met deze ontwikkelingen. Zo zien we dat er meer
gebruik gemaakt wordt van
telefoon, internet en e-mail
en dat langs die kanalen
het contact met de klant
toeneemt”, aldus Sabine
Ophorst, directeur Retail
van Rabobank Haarlem e.o.
Zandvoort is een van de
drie kantoren die per 1 januari 2013 worden gesloten,
maar tegelijkertijd wordt de
dienstverlening via de online-kanalen uitgebreid.

geopend in de Haltestraat: Dog’s Secret. Eigenaresse

De nieuwe hondenboetiek

Koene, die een jarenlange
ervaring heeft als hondentrimster, geeft aan: “Wij
zullen ons onderscheiden
van dierenwinkels door een
geheel andere, luxe collectie
te voeren, maar wel tegen
betaalbare prijzen. De klanten kunnen terecht voor al
hun hondenbenodigdheden zoals halsbanden, tuigen van onder andere het
merk Treponti, zowel voor
het allerkleinste hondje tot
een Deense dog. Voordeel
is tevens dat deze tuigen
zeer snel drogen als de
hond bijvoorbeeld in zee
gezwommen heeft.” Naast

een groot assortiment
kleding , waaronder regendekjes en winterjassen, verkoopt Dog’s Secret
ook verzorgingsproducten
zoals borstels en shampoo. Fraaie manden en
draagtassen zijn eveneens
verkrijgbaar. Alleen het voedsel zit niet in het assortiment.
Dog’s Secret, gevestigd in
Haltestraat 61a, is behalve
op maandag elke dag geopend van 10.00 tot 18.00
uur. Tel. 06-53496169. Meer
informatie vindt u op www.
dogssecret.com.

Aantrekkingskracht van
Zwem4daagse is groot
Maandag werd rond zes uur gestart voor de 15e editie van

Klanten werden in pyjama ontvangen

Blokker Tuinmeubelen, Vlug
Fashion Men’s wear, Emotion
by Esprit, Lunchroom Noen
en Pour Vous Moerenburg
hadden speciaal op die mooie
zomerse zondagochtend
een Good Morning-actie op
touw gezet met zeer bijzondere aanbiedingen en leuke
extra’s. ‘Kom in pyjama of
ochtendjas en krijg een lekker en gratis ontbijt’, luidde
de uitdagende uitnodiging.
Reden voor het personeel
van de parfumerie om in pyjama, met zelfs krulspelden
nog in het haar, hun klanten

te bedienen. In Jupiter Plaza
bij Lunchroom Noen konden
kinderen gratis pannenkoeken komen eten. Leuke en
gezellige acties waarmee
winkelen weer eens extra
aantrekkelijk gemaakt wordt.
De actieve ondernemers hebben de volgende actie al in
voorbereiding: Glamourday
op 29 september belooft
een groots spektakel te worden waar onder andere de
nieuwe wintercollecties zullen worden gepresenteerd op
een heuse catwalk.

de Zwem4daagse, het zwemmen van 250 of 500 meter in

het zwembad van Center Parcs. Net als de Wandel- en de

Fiets4daagse heeft ook het afsluitende zwemonderdeel
een maximale bezetting aan deelnemers.
Elk jaar weer blijkt de
Zwem4daagse zeer populair
en zijn de kaarten (vanwege
de veiligheid maximaal 350)
zeer snel uitverkocht. Veel
daarvan zijn voor de triatlon-deelnemers die ook de
Wandel- en de Fiets4daagse
volbrachten. Zij ontvangen
vrijdag een zeer speciale prijs
als beloning voor hun extra
fysieke inspanningen.

Vrijwilligers van onder
andere de Zandvoortse
Reddingsbrigade houden de
zwemmers en zwemsters ‘in
de dop’ terdege in de gaten
en treden desnoods corrigerend op.
Morgen, vrijdag, is het alweer
de laatste avond en wordt er
afgesloten met een barbecue
en de traditionele waterdisco.
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Ondernemer van het jaar 2012

Gemeente Zandvoort

(Nomineren kan tot uiterlijk 24 september a.s.)

Nomineer de ondernemer die volgens u in 2012 het meeste LEF toont!

Stuur een mail met de naam van het bedrijf, voorzien van een toelichting, naar

ovhj@zandvoortsecourant.nl

APK

ZANDVOORTS MUSEUM

HISTORIC
GRAND PRIX

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

FORMULE 1

2 SEPTEMBER T/M 21 OKTOBER 2012

Autobedrijf Zandvoort

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

Actie vanaf

Hét APK keurstation

donderdag 13 september
t/m zondag 16 september

APK KEURING

ter waarde van € 29,-

bij kleine en grote beurt gratis!
Reparatie en onderhoud van alle merken.

 Kaas of hamkaas croissant 2 voor € 3,00

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

 Allison walnoot € 1,25

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort | 023-5740280

Venavo
De ’R’ zit
weer in de maand,
tijd voor
extra vitamine C1000!!
Daarom nu

royale korting
op een flinke
pot vitamine C1000!

Natusor Vitamine C 1000 + Rozenbottel 250 tabletten + 19,95
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

250 tabletten nu slechts + 14,95

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!!
8

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Zilvervloot
Sparen

open d
via snsb irect
an
zilvervl k.nl/
oot

2,4%* variabele rente
18 jaar? Maximaal 10%** premie over de gehele inleg
De Zilvervloot is weer terug met Zilvervloot
Sparen. Zo kan je sparen voor je kind en aan het
einde van de looptijd krijg je een mooie premie
over de gehele inleg. Iedereen mag meesparen.
Dus ook oma’s en opa’s! Ga voor meer informatie

of voor het openen van Zilvervloot Sparen naar
snsbank.nl/zilvervloot of bel SNS Klantenservice
via 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Natuurlijk ben je
ook welkom in de SNS Winkel.

SNS Bank, Minze Zwerver en zijn team
Binnenweg 3 Heemstede
* Variabele rente per 06-9-2012. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Na minimaal 10 jaar sparen.

Culture at the Beach met
Dolf Jansen en Kees van Kooten
Voor de tweede editie van Culture at the Beach, op zondag

7 oktober vanaf 17.00 uur, komen de bekende cabaretier

Dolf Jansen en schrijver Kees van Kooten naar Zandvoort.

Ze treden, samen met stand-up comedian Martijn Koning,
op in de strandpaviljoens Club Nautique, De Haven van
Zandvoort, Vooges Strand en Beachclub Take Five.
Culture at the Beach, een
dinnershow for charity, is
een initiatief van Lions Club
Zandvoort in samenwerking met Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem.
Tussen de wervelende shows
van de kleinkunstenaars
wordt een culinair driegangen-menu geserveerd
voor de gasten. Afhankelijk
van het paviljoen wordt de
avond gepresenteerd door
cabaretière Mylou Frencken,
artiest Frank Paardekoper

(Dingetje), plezierdichter
Jan J. Pieterse of de bekende
lokale ceremoniemeester
Henk Uildriks.
De netto opbrengst van
het evenement gaat naar
de Stichting Lions Helpen
Kinderen (SLHK), die reeds
vele jaren een gevarieerd
aantal doelen steunt. Zo
brachten 300 kinderen in
achterstandsituaties een
bezoek aan de kerstmusical
Scrooge met hulp van SLHK.

De gedachte achter deze
‘kleine Uitmarkt aan zee’ is
de promotie van cultureel
Kennemerland. Algemeen
directeur Jaap Lampe
van Stadss chouwburg &
Philharmonie Haarlem
geeft hierover op deze bijzondere avond een toelichting.
Kaarten zijn te koop bij de
deelnemende strandpaviljoens of te bestellen via
de website www.theaterhaarlem.nl. De prijs: € 75 per
kaart (drankjes niet inbegrepen). De bezoekers kunnen
zelf kiezen in welk paviljoen
ze willen aanschuiven. Meer
achtergronden zijn te vinden op de website www.
cultureatthebeach.nl

‘Soentje Burendag’ vervangt rommelmarkt
De traditionele rommelmarkt, straatspeeldag en barbecue
op het Ten Kateplantsoen gaat, in ieder geval dit jaar, niet

door. Maar er komt zaterdag 22 september een waardig
alternatief voor terug: ‘Soentje Burendag’.
De organisatoren die al
vanaf het begin onlosmakelijk aan de rommelmarkt
zijn verbonden, kunnen dit
jaar geen tijd vrijmaken
voor de organisatie van dit
buurtgebeuren. Het Ten
Kateplantsoen heeft zich nu
als buurt aangemeld bij de
nationale Burendag die door
het Oranjefonds en koffiebrander Douwe Egberts al

jaren wordt georganiseerd.
Het Oranjefonds, dat geschonken is aan het kroonprinselijk paar ter gelegenheid van hun huwelijk, wil
met de nationale Burendag
de saamhorigheid in de
buurten vergroten. De aanmelding van de Zandvoortse
buurt is gehonoreerd en
men krijgt geld om een leu-

ke koffie/thee ochtend, met
daaraan vastgekoppeld een
bakwedstijd voor de buurt,
te organiseren op zaterdag
22 september aanstaande.
Organisatrice Sandra GorwillLissenberg is nog wel op zoek
naar vrijwilligers die thee en
koffie willen zetten. “Het kost
alleen tijd. Voor koffie en thee
wordt gezorgd”, zegt ze. Ook
zou ze graag wat partytenten
willen lenen voor het geval
het slecht weer mocht zijn.
Wilt u helpen of heeft u een
partytent te leen, meldt u
zich dan via straatfeestzandvoort@gmail.com.
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Volkstuindersvereniging Zandvoort
viert 40-jarig jubileum
Afgelopen zaterdag was er aan het Duinpieperspad 2 een
feestelijke receptie om het 40-jarig jubileum van Volkstuindersvereniging Zandvoort (VTVZ) te vieren. Wethouder Andor Sandbergen was een van de aanwezigen en feliciteerde het bestuur namens de gemeente.

Optreden van het Koper Ensemble

Vele oud-bestuurders waren
ook present om het huidige
bestuur, bestaande uit Peter
Bodamer, Henk Schuiten,
Gerard Bluijs, Jan Bakker en
Kees Mertens te feliciteren.
Voorzitter Joop Goedegebure
was wegens vakantie afwezig. Mertens had de taak
als waarnemend voorzitter
en lid van de jubileumcom-

missie om het publiek over
van alles te informeren. Een
drankje in de kantine en een
vishapje bij de aanwezige
haringkar van Boudewijn
Vis smaakte meer dan goed
en het bekende Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
zorgde voor gezellige muzikale hoogtepunten. En ‘uiteraard’ was er een loterij.

Nieuwe pastor voor Zandvoort
Bisschop Jos Punt, van het bisdom Haarlem/Amsterdam,
heeft toch een nieuwe pastor in Zandvoort en Aerdenhout

benoemd. Dr. Matthieu Wagemaker (44) volgt per 1 oktober aanstaande pastor Dick Duijves op, die met emeritaat
is gegaan.

Inschrijven voor NK garnalenpellen
Nog even en dan is het weer zo ver. Op 27 oktober staat de
finale van het 3e open Nederlands Kampioenschap garnalenpellen weer op de agenda. De voorronden bij Thalassa
starten binnenkort, de inschrijving is nu geopend.
De twee voorronden zijn op
zaterdag 22 september en
zaterdag 6 oktober, beide
vanaf 17.00 uur. De grote
finale is op zaterdag 27
oktober op de grote binnenplaats van café Oomstee,
aanvang eveneens 17.00 uur.

Dit jaar heeft de organisatie
kosten nog moeite gespaard
om er weer een mooi evenement van te maken. De landelijke pers is ingeschakeld,
alle VVV's in Nederland zijn
op de hoogte en zelfs het tvprogramma ‘Man bijt Hond’

komt opnames maken.
Nieuw dit jaar is de geweldige prijzenpot, met dank
aan de sponsors!
Inschrijven kan vanaf nu,
de kosten zijn slechts € 5
p.p. Meldt u aan bij café
Oomstee, strandpaviljoen
Thalassa of stuur een e-mail
naar: vriendenvanoomstee@
hotmail.com. Wees snel
want het aantal plaatsen is
beperkt.

Met meer dan honderd tuinen op het complex kan de
volkstuindersvereniging
in het prachtige duinlandschap uniek genoemd worden. Zeker is ook dat de afgelopen veertig jaar beslist
niet altijd gemakkelijk waren
voor (bestuurs)leden om het
nu bestaande complex te realiseren. Dat werd nog eens
benadrukt in een verhaal over
de geschiedenis van het complex dat bij de uitnodiging
was ingesloten. “Van zandvlakte tot oase” was daarbij
de toepasselijke en tot de verbeelding sprekende kop van
het verhaal. Ook een verhaal
waaruit de grote saamhorigheid van de tuinders door de
jaren heen duidelijk wordt.
De huidige tuinders zullen
hun ‘oases’ nog vele jaren
met veel liefde en passie bestieren. Het is een prachtige
vereniging die een lang leven
wordt toegewenst.

Pastor Wagenmaker dient het vormsel toe in Hoorn | Foto: Gideon van Meeteren

In eerste instantie leek het
erop dat er geen nieuwe
pastor in de beide parochies
benoemd zou worden en
dat pastor Clementien van
Polvliet het helemaal alleen zou moeten doen. Nu
echter krijgt zij steun vanuit
het bisdom. Van Polvliet mag
niet de consecratie doen en
de zegen geven, puur en al-

leen omdat zij een vrouw is.
Daar zouden dus problemen
mee kunnen komen, die nu
op voorhand opgelost zijn.
Wagemakers, die al een behoorlijk aantal functies in de
RK-kerk heeft vervuld, krijgt
de beide 'AAP'-parochies,
Agatha en Antonius-Paulus,
bij zijn werk als pastor in
Bloemendaal en Overveen.

Op zijn weblog stelt hij
zichzelf kort voor: “Ik ben
sinds 5 juni 1993 priester
en heb in de afgelopen
jaren veel verschillende
functies gehad: pastoor in
Westfriesland (Zwaagdijk),
promotiestudie in Rome,
pastoor in Heemstede, deken in Westfriesland en pastoor in Medemblik, novice in
de St. Adelbert abdij, rector
van het Heiligdom in Heiloo
en interimpastoor, eerst in
Langedijk en nu Alkmaar.
Sinds juli 2010 mag ik voor
de Nederlandse bisschoppen werken aan het missie
en ontwikkelingswerk van
onze kerk. Dat is een uitdagende opdracht, zo heel
anders dan ik gewend was.
Dit werk brengt me in het
hart van het evangelie: Jezus
herkennen in de armen. En
andersom: laten zien dat er
geen situatie zo beroerd is of
er zijn ook verhalen van hoop
te vertellen. Over missie en
ontwikkelingswerk heb ik
na anderhalf jaar wel ideeën
gevormd natuurlijk.”
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ZA ND KOR R E LS
Tuincentrum

Najaarsbeplanting o.a.:
Violen ✿ Erica ✿ Calluna
Chrysanten ✿ Gaultheria
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding
tot nagelstyliste,
groothandel in nagel
producten en div.
workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................

Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

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
Matthijs Molenaarstraat.
Tel. 06-28640654
.........................................................
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

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar Taylor
Stucadoors! Gespecialiseerd
in traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
Theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330

TARA Massage
Originele Thaise massage.
Nieuw in Zandvoort.
Voor nek-, schouder- en
lichaamsklachten.
Ook oliemassage.
Thorbeckestraat 7,
tel. 06-19681449
.........................................................
Trouw slotenservice
Sleutel kwijt?
Slot stuk? Deur
dicht gevallen?
24/7, bel 06-81154587
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Te koop afgesl. parkeerbox
in garagekelder.
Nabij strand/station/
centrum grootte ca. 18 m2.
Vraagprijs € 30.000,=k.k.
Meer info Greeven
Makelaardij 023-5739234
.........................................................
Morgenavond op de tv:
the Hedi’s International
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Geprezen zij de God en
Vader van onze Heer Jezus
Christus, de Vader die zich
over ons ontfermt, de God
die ons altijd troost. -- 2
Korintiers 1:3. Info: www.
gebedzandvoort.nl
.........................................................
Healing Service:
Maandag 17 september
op afspraak tussen
14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en
andere problemen.
Haltestraat 62b.
Tel. 06-40236673
.........................................................
Advies:
Annette ter Heijden is
zondag 16 september van
14.00 - 16.00 uur aanwezig
met haar workshop over
Gezonde Voeding bij
Sheila in Tea Licious,
Jupiter Plaza. E
ntree € 5,-.
Reservering 023-5716511.

Spetterend openingsjazzconcert in De Krocht
Stichting Jazz in Zandvoort kan zich bogen op een breed
publiek dat het aanbieden van jazzconcerten in theater

De Krocht zeer op prijs stelt. Voor het 11e seizoen was,
ondanks de tropische zondag, men in groten getale naar

Zandvoort gekomen voor het optreden van de fameuze
tenorsaxofonist Scott Hamilton.

Scott Hamilton (l.) en Eric Timmermans

door Nel Kerkman

Basis van de concerten is
het geweldige Trio Johan
Clement, dat garant staat
voor onvergetelijke muziekmiddagen. De Stichting Jazz
in Zandvoort is een initiatief
van de Haarlemse contrabassist Eric Timmermans.
Vanaf 1994 werkt hij nauw
samen met de Nederlands/
Belgische toppianist Johan
Clement. Omdat in Haarlem
geen geschikte locatie te
vinden was die beschikte
over een goede vleugel en
voldoende accommodatie

bood voor minimaal 200 bezoekers, begon Timmermans
in november 2002 met het
organiseren van jazzconcerten in Theater De Krocht in
Zandvoort. Het theater, voorheen een kerk, bleek over een
weergaloze akoestiek te beschikken; een nieuw jazzpodium was geboren.

Voor de echte
jazzliefhebber

In het 11 jarig bestaan van
Jazz in Zandvoort is Scott
Hamilton al twee keer eerder, in 2006 en 2011, te gast
geweest maar dit keer over-

Sporen uit het verleden
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Veel aanmeldingen voor nieuw seizoen

trof de saxofonist zichzelf.
Wat een jazzgrootheid is
deze man en wat bespeelt
hij zijn instrument moeiteloos. Achter elkaar werden
snelle blues afgewisseld
met heerlijke ballads en
bossa nova’s. De fantastische solo’s van het Trio Johan
Clement waren beslist niet
te versmaden, bassist Eric
Timmermans, pianist Johan
Clement en slagwerker Erik
Kooger hadden er duidelijk
zin in. Vooral Kooger verraste
de bezoekers met een drumsolo waar je ‘U’ tegen zegt;
wat een power! Hij is een
waardige opvolger voor Frits
Landesbergen en zal menig
concert aanwezig zijn.

De open dag van theaterschool Het Nest heeft veel aan-

Tot slot bedankte Scott
Hamilton het publiek voor
het enthousiasme en hij beloofde om volgende seizoen
zeker terug te komen. Tevens
roemde hij de sfeer en vooral
de goede akoestiek van het
gebouw. Onder een staande
ovatie bedankte het publiek
de jazzmusici, de middag was
omgevlogen. Iedereen kijkt uit
naar het volgende jazzconcert
op 14 oktober, dan komt vocalist Philip Paar naar Zandvoort.
Voor meer informatie: www.
jazzinzandvoort.nl

De open dag werd opgeluisterd door een aantal jeugdi-

Glas in lood
door Nel Kerkman

Raamhanger schelpenvisser

meldingen voor het nieuwe seizoen opgeleverd. Dat lag al

in de lijn der verwachtingen en de organisatie heeft daar
goed op ingespeeld. Zo is er een klaslokaal extra gehuurd

en is er een groep voor volwassenen bij gekomen. Er zijn
nu vier docenten, waaronder een speciaal voor dans.

De vier docenten van de theaterschool

ge leerlingen van het vorige
seizoen die uit twee uitvoe-

van

1 tot 7 oktober

Kom naar de lezing over gezond eten en koken
op maandagavond 1 oktober of dinsdagmiddag
2 oktober. Kijk voor meer workshops, lezingen
en andere activiteiten in Zandvoort op
www.cjgzandvoort.nl/weekvandeopvoeding

Voetbal geen belemmering voor jazz
De voetbalwedstrijd van afgelopen vrijdag, van het

Nederlands Elftal tegen Turkije, was geen belemmering

voor de jamsessie in café Oomstee. Zoals te doen ge-

bruikelijk werd deze op de eerste vrijdag van de maand

gehouden. Het café aan de Zeestraat liep vol met gezellige
jazzliefhebbers.

van een glas- in- loodraamhanger met de mededeling dat

de maker onbekend is. De afbeelding van een schelpenvisser deed mij denken aan de schelpenvisser in het grote
glas-in-loodraam van het raadhuis.

Dezelfde stijl

De afbeelding van de schelpenvisser van het raadhuis is verleden jaar in de rubriek geplaatst. Om de overeenkomst qua
stijl te tonen, nogmaals de afbeelding. Hoewel de figuren
anders staan is er op beide een bomschuit op de achtergrond
en dragen de vissers een pet, ook het duw net is hetzelfde.

De oprichters van Het Nest,
Zacharia en Esther, zijn dan
ook zeer tevreden met dit resultaat. Zij hebben aan het
begin van het vorige seizoen
hun nek uitgestoken en dat
heeft heel goed uitgepakt. Er
dreigt nu zelfs een wachtlijst
in een bepaalde leeftijdscategorie te ontstaan, maar
daar kunnen zij u meer over
vertellen. Bel 06-81338692 of
kijk op www.het-nest.nl.

Tip: Week van de Opvoeding

Glasstudio Marc Valk stuurde voor deze rubriek een foto

Als je de beide foto’s naast elkaar legt, zie je dat het in dezelfde stijl is vervaardigd. En wanneer je goed naar de raamhanger kijkt dan vermoed ik dat de raamhanger oorspronkelijk
in een raam gezeten heeft. De letters met ‘schelpenvischer’
zijn door een loodstrip bijna niet te lezen. Helaas ontbreekt er
een signatuur om te ontdekken welke glazenier deze fraaie
schelpenvisser gemaakt heeft.

ringen een klein gedeelte
speelden. De beide stukjes
werden door de leerlingen
als project zelf gemaakt
en ook de liedjes die ze gebruikten komen uit de groep
vandaan. Een kleine twintig
toehoorders konden dat wel
waarderen en het applaus
was dan ook groot.

tot goede bekenden in het
Zandvoortse. Ook nu weer
waren de saxofoons in de
meerderheid maar dat mag
de pret zeker niet drukken.
Maes de Ridder, Hans Vos,
Luk Stuyver, David Chassé,
Ron de Wit Winter (zang),
Ger Groenendaal en Chiel
van Putten maakten er, samen met de basisband, een
waar feest van.

Caribbean Party

Genieten van de jamsessie | Foto: Wim Mendel

De artiesten die optraden
verdienen dat ook. Het zijn
stuk voor stuk muzikanten
die hun sporen internationaal en in het vaderlandse
jazzcircuit al ruimschoots
verdiend hebben. Niet alleen

de leider van de basisgroep,
Arthur Hiewekemeijer,
maar ook Cajan Witmer
(piano), Sanne van Delft
(contrabas) en drummer
Richard Lems zijn zo langzamerhand uitgegroeid

In café Oomstee werd op 16
juli jl.‘de zomer geopend’ met
een spetterend optreden van
de band Los Motivaciones
en geweldige zanger Freddy
Gump. Caribische muziek
van hoog niveau. Uitbater
Ton Ariesen beloofde destijds om de zomer ook af te
sluiten met deze zeer inspirerende artiesten en dat zal
op 15 september gaan gebeuren. Zorg dus dat u op tijd
bent in het sfeervolle maar
kleine café.
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Informatiebulletin Louisnummer
Davidscarré
3, 12 september 2012
Louis
Davids

carré

Het Louis Davidscarré voorziet in een centrumgebied dat een aangenaam verblijfsklimaat biedt aan bewoners, ondernemers en toeristen. Het totale plan omvat circa
172 woningen, een brede school, bibliotheek en een ondergrondse parkeergarage.
In deze editie van het informatiebulletin leest u onder meer over de bouwstart en de
verkoop-manifestatie van het Land van Driehuizen, de bewonersparkeerplaatsen in
de garage en het werk aan de waterberging in de Prinsesseweg.

Verkoopmanifestatie
Land van Driehuizen

Rioolwerkzaamheden
Prinsesseweg

Nu de bouwvergunning onherroepelijk is en er een
andere regeling is afgesproken voor de parkeerplaatsen voor bewoners van het Louis Davidscarré,
start de verkoop van de woningen van het Land van
Driehuizen. Het Land van Driehuizen biedt een
gevarieerd woningaanbod van zestig appartementen en zeven herenhuizen. De bouw van het appartementencomplex start naar verwachting medio
oktober 2012.

In het kort
Eind juni is gestart met de aanleg van een waterberging in de Prinsesseweg vlakbij de Maria- en Hannie
Schaftschool. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit de aanleg van een ondergrondse waterberging voor regenwater afkomstig van het Louis
Davidscarré en heeft tevens een overstortfunctie
voor de Koninginneweg om zo de frequentie van
'water op straat' aldaar te verminderen.

Op 22 september 2012 van 11.00 tot 14.00 uur
organiseert AM op de bouwlocatie (Louis Davidscarré tegenover de bibliotheek) een verkoopevenement. Wethouder Sandbergen zal het evenement feestelijk openen. De maquette van het
project is te bewonderen, de verkoopbrochures
worden uitgereikt en makelaars, financieel
adviseurs en het verkoopteam van AM zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. AM heet u op deze
dag van harte welkom!

Voortgang werkzaamheden
De werkzaamheden verlopen voorspoedig en begin
augustus is de waterberging op het werkterrein onder
de grond gebracht. De vooraf geconstrueerde
(prefab) wanden zijn op het werkterrein aan elkaar
gemonteerd en de tussenliggende grond is ont-

Meer informatie over de woningen van het Land
van Driehuizen is verkrijgbaar bij de projectmakelaars Hoekstra & Van Eck te Haarlem of
Cense & Van Lingen te Zandvoort. Uiteraard is alle
informatie ook online te bekijken op
www.ldc-wonen.nl. Onder ‘Woningaanbod’ staan
prijzen, plattegronden, gevels en Artist Impressions
van het project.
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graven. Op deze manier is de constructie in
één week tijd op de juiste diepte gebracht. In de
periode daarna zijn de vloeren, de inwendige
constructie en het dak aangebracht. Eind
september is het werk aan de waterberging
gereed en zal worden gestart met de aansluitende rioolstelsels.
Tijdens de schoolvakantie is door de aannemer
hard gewerkt om zoveel mogelijk werk in het
projectgebied van de waterberging klaar te
krijgen. De planning is op het laatste moment
aangepast om zo het nieuwe trottoir bij de
schoolpleinen nog vóór de start van het schooljaar te realiseren. Dit is dankzij de inzet van en
samenwerking tussen gemeente en aannemer
precies op tijd gelukt.
Afsluiting Prinsesseweg
De aanleg van deze rioolaansluitingen heeft tot
gevolg dat op maandag 1 oktober de Prinsesseweg voor een periode van vijf weken geheel
afgesloten moet worden. Het (bus)verkeer zal
worden omgeleid. Voor voetgangers blijft het
gebied gewoon bereikbaar. In de Koninginneweg
zal een overstortput worden aangelegd. Om dit
mogelijk te maken zal het doorgaand verkeer
over de Koninginneweg ter hoogte van de
kruising met de Prinsesseweg worden gestremd.
De exacte periode van deze plaatselijke afsluiting is nog niet bekend, maar naar verwachting
loopt dit redelijk gelijk met de afsluiting van de
Prinsesseweg. De werkzaamheden aan de
waterberging zijn half november afgerond.
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Belletje trekken

Voor honderden vrijwilligers van de Dierenbescherming is

het elk jaar vaste prik. Rondom Werelddierendag, 4 oktober, gaan zij met de collectebus de deuren langs. Is dat niet

vervelend, dat leuren om geld? Collectante en wijkhoofd
Susan de Wolff: “Helemaal niet! Ik weet toch waar ik het
voor doe?”

Laureaten Prinses
Christina Concours

Zandvoortse Courant • nummer 37 • 13 september 2012

Kinderpostzegels 2012

Vanaf woensdag 26 september gaan meer dan 34.000
kinderen van 638 basisscholen uit heel Noord-Holland

Vier laureaten van het Prinses Christina Concours (PCC)

op pad met kinderpostzegels en -kaarten. Dat is onge-

kerk aan het Kerkplein. Het zijn Joost Willemze (harp), Ben-

Noord-Holland € 1.488.000 op.

2012 zullen komende zondag optreden in de Protestantse

veer evenveel als vorig jaar. In 2011 bracht de verkoop in

jamin de Boer (contrabas en piano), Elizabeth Scarlat (piano) en Richard Chang (piano).
In het kader van de Kerk
pleinconcerten van de
stichting Classic Concerts
zullen de vier jonge muzikale talenten voor u dit concert gaan brengen.

Susan de Wolff

Susan (34) meldde zich 4
jaar geleden aan als collectant in Haarlem. Puur
uit liefde voor de dieren. “Ik
heb zelf geen hond of kat
thuis. Dat verbaast mensen. Ik sta gewoon 100%
achter het werk van de
Dierenbescherming. Samen
met collega-vrijwilligers zet
Susan zich als wijkhoofd in
om meer collectanten te
werven: “De collecte van
2011 leverde al 10% minder
op dan die van 2010. We
moeten er niet aan denken
dat we dit jaar weer 10% inleveren omdat we te weinig
collectanten hebben…”

goed terechtkomt. “Ik vind
het zelf heel belangrijk dat
er voorlichting wordt gegeven, zodat mensen zich
bewust worden van de
Dierenbescherming en haar
werk. Ook daar wordt geld
aan besteed.”

Collectant worden?

Als collectant bepaalt u
zelf hoe vaak, hoe lang en
waar u loopt. Heeft u een
avondje – al is het maar een
uurtje – over in de week van
1 tot 6 oktober? Dan is de
Dierenbescherming heel blij
met u! Aanmelden kan via
www.dierenbescherming.
nl of neem contact op met
Leona Koster via leona@dbnhz.nl of 023-5343440.

Willemze is pas 16 jaar oud
en speelt al vanaf zijn 7e
jaar harp. Hij won dit jaar
de 1e prijs in de Nationale
finale van het PCC, in Den
Haag. Benjamin de Boer is
een jaartje ouder en speelt
pas sinds 4 jaar contrabas.
Hij won dit jaar de 2e prijs
in het PCC. Richard Chang
speelt al vanaf zijn 5e jaar
piano en is nu 17 jaar oud.
Hij is geboren in Sneek
maar verhuisde op hele
jonge leeftijd naar China.
In 2009 kwam hij terug
en tijdens de Dag van de
Genomineerden van het
PCC 2012 behaalde hij
een Eervolle Vermelding.
Elizabeth Scarlat tenslotte
werd geboren in Den Haag,

waar zij haar eerste pianolessen kreeg van haar moeder. In 1984 behaalde zij het
diploma Aantekening begeleiden, en in 1986 werd zij repetitor aan het Hilversums
Conservatorium, dat later
samengevoegd werd met
het Conservatorium van
Amsterdam.
Op het programma staan
zondag een aantal prachtige werken van onder andere Camiel Saint-Saëns,
Carnaval des Animaux: nr.
5, L´éléphant; Franz Liszt,
Hongaarse Rapsodie nr. 6;
Johann Sebastiaan Bach,
Das Wohltemperier te
Klavier I: nr. 13, Prelude en
Fuga in Fis BWV882 en van
Frederique Chopin: Etudes
op. 25: nrs. 10 en 11.
Het concert begint om
15.00 uur en de kerk gaat
om 14.30 uur open. De entree bedraagt € 5.

Wegwijs worden op
Facebook

Prinsesjes op de kinderpostzegels | Foto: PR

De kinderen krijgen ook dit
jaar allerlei mogelijkheden
om zich voor te bereiden op
de verkoop van kinderpostzegels en -kaarten: een digitaal lespakket, een item in
het School TV-weekjournaal
en een speciaal leerlingenboekje boordevol verkooptips. Dit jaar verkopen de
kinderen een nieuw product:
een vrolijk pleisterblikje van
Buurman & Buurman.

Prinsesjes plakken

Prins Willem van Oranje
heeft een fotoserie van zijn
dochters gemaakt voor de
kinderpostzegels van 2012.
Hiermee treedt de prins in
de voetsporen van zijn vader, die 40 jaar geleden foto’s

maakte van zijn drie zonen
voor de kinderpostzegels van
dat jaar.

Veilig thuis

Met de opbrengst van de
actie helpt de Stichting
Kinderpostzegels kwetsbare
kinderen aan een veilig thuis.
In Nederland zijn ongeveer
44.000 kinderen en jongeren uit huis geplaatst en dat
aantal neemt jaarlijks toe.
Ruim de helft van hen woont
in een pleeggezin. Een voorbeeld van een project dat
Stichting Kinderpostzegels
steunt, is pleegzorgboerderij
Berakha in Twisk. Deze pleegzorgboerderij vangt kinderen
tot 18 jaar oud op die tijdelijk
niet thuis kunnen wonen.

De beursgang van Facebook mag dan grotendeels mislukt

Lessen zwemmend redden
starten op 22 september

Strandwandeling
voor 55-plussers

zijn, dit sociaal medium blijft onder gebruikers in populari-

Op donderdagavond 22 september starten de lessen zwem-

Op dinsdag 2 oktober kunnen Zandvoortse 55-plussers

steunpunt OOK Zandvoort met een speciale cursus Face-

redden: Hoe red ik mijzelf en hoe help ik iemand anders?

book, antwoord gaat geven.

Tijdens de lesavonden wordt
onder andere geleerd om
te zwemmen met gewone
kleren aan, worden ver
schillende reddinggrepen
geoefend, leer je bijvoorbeeld een pop of bordjes
opduiken en verschillende
manieren om iemand in het
water veilig naar de kant te
vervoeren. De lessen vinden
plaats in het Center Parcs
zwembad aan de Vondellaan
in Zandvoort. Er wordt gezwommen in twee groepen.

Susan weet dat het geld
bij de Dierenbescherming

en andere geïnteresseerden gratis deelnemen aan een

gezellige en sportieve strandwandeling. Sportservice

Heemstede/Zandvoort organiseert dan in samenwerking
met de gemeente Zandvoort, in het kader van Zandvoort
Actief!, de ‘10.000 stappen van Zandvoort’.
De start van de wandeltocht over het strand is
bij het clubgebouw van
de Watersportvereniging
Zandvoort. Om 13.00 uur
worden de deelnemers hier
welkom geheten met een
kopje koffie of thee. Niet veel

later wordt gestart met de
wandeling, die ongeveer drie
kwartier in beslag zal nemen.
Het Juttersmu-ZEE-um is het
eindpunt van de wandeling.
Een van de vrijwilligers zal
daar wat vertellen over het
Zandvoortse strand.

teit stijgen. Maar wat kan je er als internetter nou precies
mee? Hoe (on)veilig is het? Wat mag wel en wat mag niet?
Hoe zit het met mijn privacy? Allemaal vragen, waarop

Via Facebook vinden internetters oude vrienden en
kennissen, volgen hun (klein)
kinderen en daarmee kunnen zij hun wereld vergroten.
Over Facebook zijn al diverse
handleidingen geschreven,
maar mondelinge uitleg
van de vele mogelijkheden
is natuurlijk aantrekkelijk.
In zes lessen in de computerruimte van Pluspunt zal
docente Jolanda Meier alle

mogelijkheden belichten.
De cursus begint op vrijdag
28 september om 13.30 uur.
De lessen duren anderhalf
uur en de cursus kost € 15,
inclusief koffie en/of thee.
Het lestempo is rustig, maar
enige computerervaring
is wel vereist. Aanmelden
kan via 023-5740330, via email info@ookzandvoort.nl
en natuurlijk aan de balie,
Flemingstraat 55.

mend redden van de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB)

weer. De jeugdleden leren gedurende het winterseizoen
op een leuke manier de beginselen van het zwemmend

De brevetten 1 tot en met 3
van 18.30 uur tot 19.15 uur,
de brevetten 4 tot en met 8
van 19.15 uur tot 20.00 uur.
De jongste redders dienen
bij het examen in april minimaal 6 jaar te zijn. Kosten
voor het gehele seizoen
bedragen € 50 voor leden
en € 63 voor nieuwe leden.
Neem voor meer informatie contact op met Ron van
Soolingen via opleidingen@
zrb.info of kijk op de website
www.zrb.info.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
VERSTEEGE’S IJZERHANDEL

Theater De Krocht

Euro’s lichter!!
Maar ze waren er erg blij mee.
We gaan toch maar weer
aan de slag in Zandvoort.
Versteege’s IJzerhandel is vanaf
maandag 17 september weer open
inclusief de koffie-corner.

13 november - 20.15 uur

The Fureys – Davey Arthur
Topmuziek uit Ierland!

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

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij
Theater De Krocht, Grote Krocht 41

Het is weer tijd
voor een weekend bloemetje!

Rimpel- en huidbehandeling door cosmetisch arts
drs. E. Vogelpoel in Zandvoort.
Gratis adviesconsult en 20% introductiekorting
op de eerste behandeling.

P.S. Let op onze aanbiedingen!

direzione:
Alfredo Caramante

Specialist voor al uw bloemwerken.

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Telefoon: 06-28422733 (9-18 u)
www.renewclinic.nl

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

Bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze toekomstige bezorger die
in jouw omgeving 1 of meerdere malen
per week de brievenbus van je buren wilt laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanopakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!
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ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

€ 8,50

Weekoverzicht : 14 September t/m 20 September:
14 vrijdag
: aardappelen / worteltjes / zalm
15 zaterdag
: aardappelen / asperges / ham
16 zondag
: aardappelen / andijvie / gebraden kip
18 dinsdag
: aardappelen / zomerzuurkool / worst
19 woensdag : aardappelen / spruitjes / gehaktbal
20 donderdag : aardappelen / broccoli / sudderlapjes

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Onbeperkt spare rib's eten € 21,95 per persoon

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Hele maand september voor Pashouders:

Magere varkensfilet
rollade - Kilo € 9,95

2012

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

De hele liter lang lekker
Cuvee Pierre Ponnelle in rosé en wit
Normale prijs € 6,95
nu voor maar € 4,95

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

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

Wist u al dat wij
luxe waterdichte laarzen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

10 % korting
op de hele
collectie!!!!!

Graag tot ziens bij SEA OPTIEK!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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

Tel. 023 571 44 10

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Hotstone rug-, nek- en schoudermassage!

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

Helemaal ontstressen met deze heerlijke
en intense massage behandeling ca 30 min.
Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
September Special: €

10 korting p.p.

€ 29

Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of andere acties
Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!

www.orangeriezandvoort.nl
Voor alle pashouders

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

de aanbieding:

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Horeca:

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat
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 F1

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
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Nieuw Hiphop

dinsdag 18.15 tot 19.15
docent: Junior choreograaf

Ralf Mackenbach
Click Clack juniorsongfestival
bel voor info: 06-14865636 b.g.g.023-5712598
www.studio118.nl
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15 september spetterend optreden
Studio 118 depenDance
het Kunstfestijn bij strandpaviljoen
Mango’s Beach Bar in Zandvoort.
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www.rabobank.nl/haarlem
www.rabobank.nl/haarlem
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(023)
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05 12
05 12
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Raadhuis van Zandvoort bestaat 100 jaar
Heden Verleden

door Nel Kerkman

Het raadhuis van Zandvoort bestaat deze maand precies 100 jaar. Honderd is een bijzonder getal. Zelfs voor een gebouw is het getal 100 tegenwoordig uniek omdat veel gebouwen van deze
leeftijd niet meer in Zandvoort aanwezig zijn. Deze week deel 1 van een terugblik over hoe een eeuw geleden de bouw van het huidige raadhuis tot stand kwam. Volgende week het 2e deel.

spoedig te klein om de verschillende takken van dienst te
kunnen huisvesten. In eerste instantie werd overwogen om
het raadhuis te verbouwen en uit te breiden, maar men
kwam al snel tot de conclusie dat dit slechts voor korte tijd
zou zijn en dan zou het nageslacht voor nog grotere uitgaven
komen te staan.

Gratis een stuk grond

Het tijdelijke raadhuis in de Kerkstraat

Verstandig besluit

Het raadhuis van Zandvoort heeft zich niet altijd op
de huidige locatie bevonden. Voor het uitvoeren van de
gemeentelijke werkzaamheden, huurde de gemeente
Zandvoort ruimte in hotel Driehuizen, aan de kop van
de Kerkstraat, één van Zandvoorts oudste straten. Toen
het daar te druk werd, bouwde men in 1873 een nieuw
raadhuis op de plaats wat nu Kerkstraat 19 is. In het begin van de 20e eeuw groeide Zandvoort in snel tempo
van vissersdorp tot badplaats en het raadhuis werd al

De Zandvoortse Terrein- en Hotelmaatschappij bood voor
de bouw van een nieuw raadhuis de gemeente ‘om niet’ een
stuk terrein, liggende aan de Burgemeester Engelbertstraat
hoek vooroorlogse Piet Heinstraat, aan. Echter de meerderheid van de raad wilde liever een nieuw raadhuis in het
dorpscentrum. Tijdens een raadsvergadering op 24 februari
1911 werd een rapport van de ingestelde bouwcommissie,
bestaande uit de heren F. Zwaan, M. Koning en A. van der
Plas, besproken. Zij stelden voor om het raadhuis aan het
voormalige Tramplein, wat nu het Raadhuisplein is, te laten bouwen. De Kleine Krocht was toen nog een zeer smal
paadje en het Tramplein bestond uit weilanden met enkele
tientallen aanplakborden en de braak liggende grond werd
gebruikt om er allerlei vuil te deponeren. Alleen raadslid
Baron Collot d'Escury vond het geen wijs besluit van de raad,
om ƒ 8.000,- voor de grond te gaan uitgeven terwijl men
die elders gratis kon krijgen. Burgemeester J. Beeckman verdedigde het voorstel en stelde: “Al zou de maatschappij er
ƒ 10.000,- bij cadeau doen, dan zou de meerderheid van de
raad nog niet tot aanvaarding van dit geschenk besluiten,
omdat de ligging van het terrein absoluut ongeschikt was.”
De benodigde grond voor het raadhuis, eigendom van de
erven Jacob Koning, werd aangekocht voor ƒ 7410,-. Later
bleek dat het besluit van de gemeenteraad in de loop van
de jaren goed is geweest door de unieke ligging in het hart
van de gemeente.

De eerste steen

Eerste steen

In december 1911 was de eerste steenlegging en op 3 september 1912 werd het raadhuis officieel geopend door burgemeester Beeckman. Tegen betaling van ƒ 0,25 kon men
op 6 september het raadhuis bezichtigen, de opbrengst
ging naar het Burgerlijk Armbestuur. Op 8 september
was het raadhuis kosteloos te bezichtigen. De officiële
in gebruik name, op 25 september, was tijdens de toen
gehouden raadsvergadering. Na de toespraken van burgemeester Beeckman en wethouder Zwaan werd als eerste
gewichtige besluit het voorstel van B & W aangenomen
om voor ƒ 45.200,- een watertoren te laten bouwen.

Zeemotieven

Architectonisch ontwerp met zeemotieven

Gemeentearchitect Joh. Jansen, die meer in Zandvoort ontworpen heeft voor onder andere de sociale woningbouw
van de jaren ’20, kreeg in 1909 de opdracht een ontwerp te
maken voor het nieuwe Raadhuis met daarin tevens een
politiebureau en voor een conciërgewoning aan de westzijde. Met de bouw was een bedrag gemoeid van ƒ 55.500,(€ 25.185). Aannemer Kauk en Bierboom te Haarlem voerde
de bouw uit en het beeldhouwwerk, gebaseerd op zee
motieven is gemaakt door de bekende Haarlemse beeldhouwer G. Veldhuis.

Het lege stuk grond langs de Haltestraat

Bron: 120 jaar Zandvoortse kranten,
foto’s archief Genootschap Oud Zandvoort
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The Fureys and Davey Arthur
komen naar Zandvoort
Deze legendarische groep muzikanten is één van de bekendste folkgroepen uit Ierland. De broers George, Eddy
en Paul Finbar begonnen 34 jaar geleden samen met hun

vriend Davey Arthur hun muzikale tournee door de wereld

en trokken volle zalen in heel Europa, Australië, Nieuw
Zeeland, Canada en Amerika.

Eddie, George en Davey | Foto: PR

Eerder dit jaar gaven ze 40
concerten in Groot Brittannië
en diverse in Ierland. Nu
gaan ze van 8 tot en met 25
november door Nederland
toeren en doen zij Zandvoort
aan. Tegenwoordig vormen
Eddie en George Furey met
Davey Arthur de groepskern, zij zingen alle drie,
spelen gitaar, mandoline,
banjo en bodran (een soort
handtrommel) en laten zich
bijstaan door de ervaren
Camillus Hiney op accordeon en de jonge bassist Aidan
Guilfoyle. Ze spelen een paar
nummers van de nieuwe CD
‘Songs through the Years’, die
in januari is uitgebracht. Het

is al hun 53e album.
Ze zijn niet alleen bekend
door de snelle Ierse ‘jigs en
reels’ die ze spelen maar
vooral ook hun prachtige en
emotioneel geladen liedjes
spreken hun publiek zeer
aan. De optredens van The
Fureys zijn energiek, uitnodigend en aanstekelijk, puur
entertainment. Dinsdag
13 november komen ze naar
theater De Krocht. Het concert begint om 20.15 uur
en de entreekaarten kosten
€ 20, en zijn online te bestellen via www.thefureys.
nl of bij theater De Krocht,
tel. 5715705.

Collecte voor kinderen
met een handicap
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

(NSGK) houdt van 12 tot en met 17 november 2012 haar lan-

delijke collecte. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad

om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap.
De Zandvoortse coördinator zoekt nog helpende handen.
Met de opbrengst van de
collecte steunt NSGK onder
andere speciale vakanties,
aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woon
vormen, zodat kinderen en
jongeren met een handicap
volwaardig kunnen leven.
Helpt u mee? Het kost maar
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een paar uur van uw tijd.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen
met de Zandvoortse coördinator Maurice Bracco Gartner,
tel. 06-22574663 of e-mail
mbraccogartner@hotmail.
com. Zie ook www.nsgk.nl.
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Michiel Jansen
Een zeer actief persoon binnen het Zandvoortse: dat kun
je met recht zeggen over Michiel Jansen (08-09-1953). Het

was dan ook een interessante ontmoeting met deze geboren en getogen dorpsgenoot.

“Mijn grootouders Merten woonden al in de Brederodestraat
55 in ‘De Wiekslag’, dat later door mijn ouders is overgenomen. Mijn opa werkte bij de KNSM, oma was enige tijd secretaresse van burgemeester Van Alphen en mijn vader, die
werktuigbouwkundig ingenieur was, had aan de busweg
een bedrijf in landbouwmechanisatiemachines (mooi
woord voor ‘wordfeud’)”, vertelt Michiel met
veel animo.

oprichter en voorzitter van het 30 jaar geleden opgerichte
Zandvoorts Mannenkoor en in datzelfde jaar zag ook de politieke groepering ‘Gemeentebelangen’ (naderhand GBZ) het
licht. Samen met Jaap Koning en Joop Pas zette hij zich, met
zijn toen pas 28 jaar, in voor Zandvoort, vooral in de periode
1984-1986 als raadslid. Gemeentebelangen (lijst 8) zocht,
zoals vermeld in een pamflet uit 1982, haar kracht niet in
een politieke groepering, maar wilde zich inzetten voor de
brede economische en maatschappelijk belangen van de
Zandvoortse bevolking. Bekende namen uit die zittingsperiode zijn onder meer Jelle Attema, Ide Aukema, Frits van
Caspel, Piet Flieringa, Rita de Jong, Ankie Joustra, Pim
Kuijken en Gert Toonen.

Al eerder was Michiel als voorzitNa de Julianaschool, het Christelijk
ter Restauratiecommissie Orgel
Lyceum in Haarlem en een korte
Hervormde Kerk (1978), nauw bestudie geschiedenis begon hij hier
trokken bij de eerste restauratie
in het dorp bij de toenmalige
van het Knipscheerorgel. “Al op
ABN als retailmanager. In 1978
zeer jonge leeftijd kreeg ik les
werd Jansen benoemd als jongop een harmonium en nog
ste bankdirecteur bij de bank
steeds is het spelen op mijn
BNP-Parisbas, waar hij tot 1990
huisorgel een echte uitlaatwerkzaam is geweest. Hierna
klep, zowel in droeve als in
was hij nog enige jaren direcvrolijke dagen,” geeft Jansen
teur van de Eerste Coöperatieve
met veel betrokkenheid aan. Zo
Associatie Uitvaartverzorging
speelde hij bij het Mannenkoor,
naast eerste tenor, op het orgel,
Haarlem. Tot zover zijn curriculum
was hij mede-initiator en begeleivitae op het arbeidsterrein, maar zijn
dend organist samen met mevrouw Van
lijst met maatschappelijke functies beMaris van de volkskerstzang en organist bij
slaat haast een hele pagina. Zijn uitgebreide
Michiel Jansen
de Gereformeerde Kerk. Terecht werd hij in 2004
archief met veel krantenknipsels en affiches biedt
daarbij enige houvast en het is een waar genot om dat oude voor al deze bestuurlijke activiteiten benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Zijn motto is: “Ik ben in mensen
materiaal door te lezen.
geïnteresseerd”. Trouwens, op dit moment staat hij wel weer
Al in 1973, dus op de leeftijd van 20 jaar, werd hij penning- open voor een aansprekende bestuursfunctie, dus organimeester van de Commissie Nationale Feestdagen en was saties, verenigingen; dit is uw kans om een gepassioneerd
hij lid van de lokale commissie 1940-1945. Zowel in 1972 als bestuurder aan te trekken!
1973 hield hij tevens rondleidingen in de Hervormde Kerk
voor meer dan 1000 ‘vakantiegangers en zomergasten’, zoals In het verleden heeft hij met zijn partner veel gereisd onder
een lovend verslag in de krant weergeeft. Hiervoor ontving andere naar Amerika en Maleisië. Qua sportieve prestaties
houdt Michiel het bij fietsen en zoals hij aangeeft: “Door het
hij als dank een glas-in-lood raamhanger.
trappenlopen naar mijn appartement, op vier hoog, blijf ik
Een kleine greep uit zijn andere bestuurlijke activiteiten: pen- ook fit.”
ningmeester ‘Vrienden van de Hartstichting, Zorgcentrum
‘De Rijp’, secretaris Toonkunst Oratoriumkoor, bestuurslid Zijn verjaardag vierde hij onlangs, zoals al 20 jaar gebruikelijk,
Genootschap Oud Zandvoort en president-kerkvoogd van met een etentje bij Paviljoen Jeroen. Wij wensen hem van
de Hervormde Gemeente. Zo was Michiel eveneens mede- harte een zeer goed nieuw levensjaar 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

Voorlopig nog even
wisselvallig en koel

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

Het is deze week even flink afzien qua weer, na dat

grandioze weekend met topmaxima tot bijna 28 graden
in Zandvoort. Waarschijnlijk was dat het laatste hoog

zomerse weekend van 2012. Voorlopig blijft de wisselvalligheid nog even troef en vooral de temperaturen zijn
laag te noemen.

Op donderdag en vrijdag is er een buienkans.
Bovendien waait het stevig
door uit richtingen tussen
zuidwest en noordwest.
Soms staat er even een
krachtige tot zelfs harde
wind in de meer open gebieden. In combinatie met
een graad of 15-16 soms in
de middag voelt dat ronduit koud aan. Tussendoor
zijn er uiteraard droge momenten met zon, maar het
onbestendige karakter van
het weer valt wel op.
Desalniettemin geven de
laatste kaarten toch weer
een hogedrukgebied aan in
onze buurt voor het weekend en begin volgende
week. Het weeke nd verloopt nagenoeg droog met
toenemende invloed van
dat hogedrukgebied.
Weertechnische rekenmodellen hebben doorgaans veel moeite met al
dan niet absorberen van
voormalige orkanen in
hun modellerie. Ook voor
de middellange termijn
is dat verhaal (nog) weer
actueel: gaat een extratropische cycloon op de
Atlantische Oceaan roet
in het eten gooien, of blijft

de ex-orkaan op veilige afstand en werpt deze juist
een hogedrukgebied op
boven Europa?
In dit laatste scenario (excycloon blijft op voldoende
afstand) komt het nazomerweer terug bij aangename
zuidenwinden. Vooral begin volgende week lijkt het
dan weer vrij warm te zullen
worden met mogelijk temperatuuropbouw richting
de zomerse 25 graden.
Een resolute doorbraak naar
echt herfstweer zit er dus
voorlopig nog niet in. Vorig
jaar was het op 1 oktober
nog uitmuntend (strand)
weer met maxima tot ruim
25 graden en bij Londen
werd het toen zelfs recordwarm met 30 graden.
Volgens de kalenderklimatologie zijn er eigenlijk drie
warme(re) perioden aan te
wijzen in deze fase van het
jaar. Een warmtepiek rond 9
september, eentje tussen 17
en 20 september en tenslotte de eerste oktoberweek
die niet zelden formidabel
verloopt. Meer weerinfo via
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.
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Zo.
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17
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12

13
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11
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45%

30%

40%

65%

Neerslag

30%

50%

20%

15%

Wind

w. 5

wzw. 5

wzw. 6

zw. 4

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

Gemeentelijke publicatie week 37 - 2012
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.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert donderdag 13 september
15.00 uur in vergaderruimte 1.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

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

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 17 september vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken
die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van
de Wmo-raad worden gehouden op de derde maandag van
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare
bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in De
Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur.

Ter inzage legging Begroting 2013

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet ligt
de Programbegroting 2013 inclusief productbegroting vanaf
heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
De begroting is het ‘spoorboekje’ voor het gemeentelijk (financiële) beleid voor de komende jaren. Daarin staat welke
plannen het college volgend jaar wil verwezenlijken, waarop
men wil bezuinigen en wat alle maatregelen kosten.
De Begroting 2013 staat op de agenda gemeenteraad – informatie op 16 oktober en gemeenteraad debat en besluit op 6
en 7 november.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het
college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het
volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval van Kok Lexmond voor het
gebruik van een mobiele puinbreker op de locatie Kamerlingh
Onnesstraat 1 te Zandvoort. De vrijkomende hoeveelheid
materiaal bedraagt ca. 10.000 ton steen- en betonpuin. De
werkzaamheden vinden 5 werkdagen plaats in de periode van
10 september 2012 tot 10 december 2012 van 07.00 uur tot
19.00 uur. De mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld
dat de door de werkzaamheden veroorzaakte geluidsbelasting
gedurende een aaneengesloten periode van 5 werkdagen,
ten hoogste 75 dB(A) op de gevel van een woning of andere
geluidsgevoelige gebouwen zal bedragen. De bronsterkte van
de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 118 dB(A).

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63.
Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Gevonden voorwerpen

In de vergadering van 21 augustus 2012 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort de Beleidsnota
Gevonden voorwerpen vastgesteld. Tevens heeft de burgemeester ambtenaren aangewezen die worden belast met
het afhandelen van gevonden voorwerpen. Deze nota en dit
aanwijsbesluit liggen gedurende 8 weken ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis. Gevonden voorwerpen kunnen met
ingang van 1 september afgeleverd worden bij de gemeente.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Wilhelminaweg 68, kappen van een boom op achtererf, ingekomen 4 september 2012, 2012-VV-100.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Zandvoortselaan 40, gedeeltelijk vergroten van de woning,
verzonden 3 september 2012, 2012-VV-085.
- Strandafgang Barnaart 35 a, b en c, plaatsen verenigingsgebouw, verzonden 4 september 2012, 2012-VV-086.
- Kostverlorenstraat 72, uitbreiden van de woning, verzonden
4 september 2012, 2012-VV-093.
- Ir.G.Friedhoffplein 18 flat 3, doorbreken van een muur en plaatsen stalen balk, verzonden 4 september 2012, 2012-VV-095.

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

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort
heeft op 28 augustus 2012 besloten tot de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Dr. C.A. Gerkestraat
t.h.v. nr. 15.

Centraal telefoonnummer

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

Zandvoortse Courant • nummer 37 • 13 september 2012

sport kort
badminton

handbal

softbal

Afgelopen zomer heeft
Imke van der Aar (14) hard
getraind op verschillende
trainingskampen waar ze
op eigen initiatief en eigen kosten naar toe is gegaan. De inzet en de drive
die er altijd is bij haar, was
ook zichtbaar bij het eerste toernooi in Nederland,
het Junior Master toernooi
bij haar club Duinwijck. Dit
toernooi was de start van
opnieuw een Junior Master
Circuit dat uit 12 toernooien
bestaat. Na alle single, dubbel en mixwedstrijden stond
de teller voor Imke op drie
keer een eerste plaats!

De softbalsters van ZSC
hebben afgelopen vrijdag
thuis niet van de buren
uit Bloemendaal kunnen
winnen. Vier basisspeelsters waren afwezig en tot
overmaat van ramp viel tijdens de wedstrijd ook nog
Elianne Kinkhouwers geblesseerd uit. Gelijk in de
eerste inning was het vuurwerk. Bloemendaal scoorde
3 punten waar Zandvoort
er 2 tegenoverstelde. Goed
slagwerk zorgde voor 4 punten voor de gasten in de 2e
inning en ook nu hadden
de Zandvoortse dames een
antwoord: door onder andere honkslagen van Sylvia
Koper, de tweeling Marcella
en Martina Balk en Sandra
Castien werden er 4 punten
gesprokkeld. ZSC wist nog
een punt in de 5e inning te
scoren, maar toen was de
koek op. Bloemendaal won
daardoor toch nog vrij gemakkelijk met 7-12.

jeugdsportpas
Ook dit schooljaar kunnen
Zandvoortse basisschool
leerlingen van de boven-

Imke van der Aar

bouw weer deelnemen aan
de JeugdSportPas. Verspreid
over 4 blokken worden ongeveer 10 sporten aangeboden. Deelname aan een
cursus van 4 lessen kost
€ 5. In blok 1 (oktober) wordt
in ieder geval hockey (ZHC)
aangeboden. In blok 2 (december) kan onder meer
worden ingeschreven voor
zumba bij Kenamju en golf
op de baan van Open Golf
Zandvoort. In 2013 staan onder meer aikido, surfen, powerkiten, suppen en golf op
het programma. De komende tijd worden er nog meer
sporten toegevoegd aan het
programma. Wie mee wil
doen aan de JeugdSportPas
surft naar www.sportserviceheemstedezandvoort.
nl en klikt op de banner JSP.
Inschrijven voor blok 1 kan
nog tot 16 september.

hockey
Het clubhuis van de Zand
voortsche Hockey Club (ZHC)
is hard toe aan een verfbeurt.
Daarom gaan zij binnenkort
aan de slag om het clubhuis
een kleurrijke opfrisbeurt te
geven. ZHC heeft hierbij de
hulp hard nodig van de be-

woners van Zandvoort. Tot 31
oktober 2012 krijgt u namelijk bij aankoop van een blik
Flexa verf een code waarmee
u via www.kleurjeclub.nl een
blik muurverf aan de hockeyclub kunt doneren. Bent u
van plan te gaan schilderen
of weet u dit van mensen in
uw omgeving, doneer dan de
verkregen codes aan ZHC.

honkbal
De honkballers van ZSC zijn
de laatste paar wedstrijden
een beetje de weg kwijt.
Afgelopen maandag werd in
Heemstede bij RCH opnieuw
een forse nederlaag geleden.
Opnieuw werd Zandvoort
veel te laat wakker, want
pas in de vierde inning werd
de score geopend maar toen
keek ZSC al tegen een achterstand van 13-0 aan. Thim
Koemans, Dylan Franke,
Ernesto Vonsee en Youri
Buijen kwamen toen over
de thuisplaat. In de laatste
inning scoorde Zandvoort
het voor hun laatste punt
en stond er een ontluisterende 15-5 op het scorebord.
Opvallend was wel dat het
Zandvoortse veld 7 vangballen noteerde.

voetbal
Eerste thuiswinst voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft de eerste overwinning van het seizoen
binnen. Zaterdag werd Overbos met een 5-3 nederlaag terug

naar Hoofddorp gestuurd. Grote verrassing aan Zandvoortse
zijde was Timo de Reus, die in grote vorm stak.

Uitbraak van Boy Visser

Zandvoort begon sterk aan
de wedstrijd maar wat het
ook probeerde, gescoord
werd er niet. Het had al
na een kwartier zeker 3-0

moeten staan en dan gaat
de oude ‘sportwet’ weer in
werking die zegt dat als jij
niet scoort, je tegenstander dat wel zal doen, zo ook

zaterdag. In de 30e minuut
mocht Overbos een vrije trap
ter hoogte van de 5-meterlijn nemen. Wellicht was het
zicht van keeper Boy de Vet
gehinderd maar hij zat er
finaal naast en de bal krulde
zo maar het doel in, 0-1. Ook
hierna kreeg Zandvoort legio
kansen maar die waren niet
voor onze plaatsgenoten
weggelegd zodat Zandvoort
met een achterstand de rust
inging.
Na rust kwam er een herboren Zandvoortse formatie
het veld op. Binnen tien minuten stonden de mannen
van trainer Pieter Keur met
3-1 voor. Eerst was het in
de 50e minuut De Reus die

de keeper het nakijken gaf.
Twee minuten later kopte
Boy Visser een corner van
De Reus binnen en vervolgens deed De Reus het weer
zelf. Weer 5 minuten later
scoorde Overbos de aansluitingstreffer maar Zandvoort
toonde opnieuw veerkracht.
Kas de Vries, de motor van
het middenveld, scoorde de
4e voor Zandvoort, vlak voordat hij met een blessure uit
moest vallen. Nadat Overbos
opnieuw de marge wist te
verkleinen bepaalde Jan
Zonneveld de uiteindelijke
5-3 op het scorebord. Daar
was wel de hulp van de arbiter voor nodig want die
keurde twee Hoofddorpse
doelpunten af.

Tweede winst op rij
De dames van ZSC hebben ook de 2e wedstrijd van de veld-

competitie gewonnen. Het werd een redelijk eenvoudige
16-19 overwinning op het jonge reserveteam van thuisclub
Monnickendam. Mede door de extreme warmte werd het
uiteindelijk aan het einde toch nog een beetje spannend.

ZSC kwam erg goed uit de
startblokken en halverwege
de eerste helft stond het
zelfs 2-8 voor onze plaatsgenoten. Naarmate de 1e helft
vorderde werden de dames
van ZSC echter steeds slordiger in het afmaken van de
kansen en liet de verdediging
ook meer steekjes vallen.
Gelukkig klonk toen al snel
het rustsignaal en stond er
een keurige 7-13 voorsprong
op het scorebord.
De 2e helft leek het echter ineens een heel andere
wedstrijd. De jonge tegenstanders hadden blijkbaar
minder last van de hitte en
lieten steeds beter handbal
zien, terwijl de dames van
ZSC ineens helemaal van
slag leken. Toen mede door
een paar scheidsrechtelijke
dwalingen de tegenstander
ineens nog maar op 3 punten
achterstand stond werden
de Zandvoortse dames wakker. Ze speelden vervolgens
de wedstrijd professioneel

uit en met een eindstand
van 16-19. Zandvoort staat
nu op een gezamenlijke eerste plaats met Vido.
“Natuurlijk ben ik tevreden
met de 3 punten al vind ik
wel dat er met name in de
verdediging te veel fouten
zijn gemaakt. 19 doelpunten maken is gewoon goed,
maar als je met rust zo dik
voor staat mag het eigenlijk niet meer zo spannend
worden”, aldus de nieuwe
trainer/coach Djurre Boukes
na afloop.
De langzaam op stoom komende Manon van Duijn en
de ervaren Lucia v.d. Drift
scoorden ieder 6 keer. Laura
Koning 3 maal en zowel
Romena Daniels als Naomi
Kasper waren ieder 2 keer
doeltreffend. Komende zondag kan het wel eens spannend worden als om 11.00 uur
het op de 3e plaats staande
Zaanstreek de tegenstander
is op Duintjesveld.

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
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Hoogheemraadschap
van Rijnland

Kaashuis Tromp Franchise b.v.
La Bonbonnière
La Fontanella
P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem en
Omstreken
Reco Autoschade
Renew Clinic
SNS Bank Heemstede
Stichting Classic Concerts
Studio 118 depenDance
Theater De Krocht
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Versteege's IJzerhandel
Zandvoorts Mannenkoor
Zandvoorts Museum
23
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Verkoopevenement Louis Davidscarré
zaterdag 22 september 11:00-14:00 uur
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Upgrade ac

Ook altijd willen wonen op loopafstand van het strand, de
zee en de duinen? Kom dan wonen in het Louis Davidscarré,
in het gezellige centrum van Zandvoort met alle praktische
voorzieningen binnen handbereik.
Is dit wat u zoekt en wilt u nu al zien hoe het wordt? Kom
dan naar het verkoopevenement op zaterdag 22 september.
U vindt er een prachtige maquette van het project en er is een
uitgebreide brochure met alle plattegronden van de woningen.
Het verkoopteam van Louis Davidscarré zal het plan toelichten
en vragen over de nog beschikbare woningen beantwoorden.

Tussen 11:00 en 14:00 uur bent u van harte welkom in onze
feestelijke tent op de bouwlocatie met ingang aan het Louis
Davidscarré (tegenover de bibliotheek) in Zandvoort.
■
■
■
■
■
■
■

60 appartementen van 71 m² tot 130 m²
7 herenhuizen van 141 m²
woningen vanaf € 180.500,- v.o.n. tot € 349.000,- v.o.n.
start bouw najaar 2012
parkeerplaatsen vanaf € 22.500 v.o.n.
koopsommen zonder BTW verhoging!
kijk op de site voor alle actievoorwaarden

LDC-wonen.nl
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Actueel
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Vis van zwerfvuil
wordt vrijdag
onthuld

Zie onze advertentie op de achterpagina

7

OOK Zandvoort en
gebouw Pluspunt
bestaan 5 jaar

Cultuur

Fotograaf Onno
van Middelkoop
exposeert

VVD blijft de grootste in Zandvoort
De VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week woensdag veruit de

grootste gebleven in de gemeente Zandvoort. De liberalen kregen maar liefst 4.114

stemmen en dat is een winst van bijna 7% ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.

Sport

23

110 stemmen en kwam uit
op 5,96%, precies 1% minder
dan de laatste verkiezingen
voor de Tweede Kamer. Tot
slot lag het opkomstpercentage in onze gemeente
op 74,5% en dat was vrijwel
gelijk aan het landelijke percentage (74,3%).

Biljarters starten
competitie met
verliespartij

Levendige handel
kofferbakverkoop
Zaterdag stond het Gasthuisplein vol met auto’s met

geopende kofferbak, uitnodigend met de kont naar het

langslopende publiek geparkeerd. Vele deelnemers aan

de kofferbakverkoop hadden ook een royale plek op de

grond voor hun automobiel gevuld met aantrekkelijke
kleine en grote spullen die ze te koop aanboden.

Hieronder vindt u de volledige uitslag (in aantallen
stemmen):

9.806 Zandvoorters hebben vorige week woensdag een geldige stem uitgebracht

De PvdA werd op grote afstand tweede met 1.882
stemmen, een plus van
3,5%. De PVV werd derde
met 1.195 stemmen (-3,5%).
D66 volgt in Zandvoort de
landelijke trend en steeg
met 0,5% naar 706 stem-

men. Ook 50Plus kreeg
voet aan de grond in onze
woonplaats en kreeg vanuit het niets 269 stemmen.
De PvdD steeg eveneens in
Zandvoort en wel met 110
stemmen naar 312; een plus
van iets meer dan 1,5%.

De
De Mannetjes
Mannetjes
Overal ???
zwerfvuil

Dat is de prijs die
betaald????
wordt voor
de ‘Zeer schoon
strand award’

Zo, de kids zijn
weer naar school......
Is de brilsterkte nog wel goed???
Wil uw kind graag
lenzen gaan dragen?
Kan uw kind de letters op
het (white)bord goed zien?
Kom langs en laat het
vrijblijvend nakijken!
Graag tot ziens bij Sea optiek!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Het CDA volgt in Zandvoort
de landelijke lijn en krijgt
ook hier een dreun te verwerken. De christendemocraten kregen 300 stemmen minder in Zandvoort
ten opzichte van 2 jaar
geleden. Toen stemden
nog 752 Zandvoorters op
het CDA, nu waren dat er
425. Een verlies van bijna 3,
25%. GL werd in Zandvoort
gedecimeerd en zakte van
538 stemmen naar 130, een
verlies van ruim 4%. Ook
een verliezer, hoewel niet
zo groot, was de SP. De partij van Roemer verloor bijna
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VVD 4.114
PvdA 1.882
PVV 1.195
CDA 425
SP 584
D66 706
GL 130
ChristenUnie 41
SGP 11
PvdD 312
Piratenpartij 63
MenS 26
Nederland Lokaal
Libertarische Partij 3
DPK 10
50PLUS 269
LibDem 2
Anti Europa Partij 1
SOPN 20
Partij van de Toekomst 8

Geldige stemmen: 9.806
Blanco stemmen: 11
Ongeldige stemmen: 19
Opgeroepen: 13.202
Opkomst: 9.836
Opkomstpercentage: 74,50%

SCOOTMOBIELEN

1e Kofferbakverkoop was succesvol

Het was een echte kofferbakmarkt, zoals een kofferbakmarkt bedoeld is. Het initiatief kwam van ONAIR-Events
dat samen met het aan het
plein gelegen Sheila’s Koffie
& Broodjeshuis de organisatie in handen had.
In ieder geval was voor deze
nieuwe markt veel belangstelling, zowel van deelnemers die hun tweedehands
eigendommen nog een
tweede huis wilden geven
als van koopjesjagers die
naar hartelust konden struinen langs de kofferbakken.
Het mooie weer met redelijk veel zon maakte het ex-

tra aangenaam om de standhouders te bezoeken.
Ook zonder auto maar met
een kleed op de grond waren
standhouders actief met het
aanprijzen van hun bijzondere koopjes. Van alles was er te
vinden, zoals kleding, speelgoed, knuffels, schoenen,
feestkaarten, meubels, kleine
en grote elektrische apparaten en prachtige sieraden. Een
lange dag voor de enthousiaste standhouders die al rond
10.00 uur in de ochtend met
het invullen van hun plek begonnen en pas rond 17.00 uur
het sein ‘opruimen’ aan elkaar
konden doorgeven.

Bestemmingsplan “Strand en Duin”
vastgesteld.

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Lees verder op pagina 20

023 - 5 735 735

Gemeente Zandvoort

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
1

familieberichten

burgerlijke stand

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen
wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid
bij de begrafenis en de mooie kaarten
die ik mocht ontvangen. Het is voor ons een
grote troost te weten hoe geliefd Joop was.
Jans van den Bos-Kerkman

8 september - 14 september 2012

BEACHPARTY

Geboren:

ZATERDAG 6 OKTOBER

Aaron Johan, zoon van: Spee, Rogier en: van der Meulen,
Suzanne Elisabeth.
Zohra Chloë, dochter van: Vossen, Tamara Charissa Virginia.
Ronja Elise, dochter van: Reumerman, René en: van Otterloo,
Sandra Genny.

Gehuwd:

Beck, Dennis William en: van der Linden, Mandy Marjorie.

Overleden:

Zumbült, Renate Christa, oud 71 jaar.
Luiten, Robertus Petrus, oud 41 jaar.
Biekmann geb. van Haasbergen, Henriëtte Maria, oud 85 jaar.

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

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur de heer 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 G. Zaal
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

20.00 - Midnight / Entree: Gratis

Boulevard Barnaart 23 andvoort 023 - 5715707
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Lieve opa en
oma duinen,
GEFELICITEERD
met jullie
65 jarig
huwelijk!

Hele dikke kus en liefs
René, Wendy, Levi & Sara

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl

Drie gangen keuzemenu: € 27,50 p.p.

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Vitello Beach Club Tien
met gerookte zalmmousse
of
Gerookte paling
lauwwarm in het groen
❖
Gebakken harderfilet
met witte wijnsaus
of
Varkenshaas
met saus van champignons en cognac
❖
Chocolademousse

advertenties@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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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ALEX CRUZ
LUCHA

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Erika

30+ AFTER SUMMER EDITION

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.

UIT VA ART VERZORGING

waterstanden

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

✿ septem
✿ september
ber ✿
22

Open NK Garnalen pellen - 1

e

voorronde in Thalassa,

aanvang 17.00 uur

22+23 Trophy of the Dunes - Circuit Park Zandvoort
29
ZRB Filmavond - De Krocht, 20.00-22.00 uur
29
Stads- en Dorpsomroepersconcours

Zwerfvuil-vis wordt onthuld

Morgen, vrijdag 21 september, is het ‘Keep It Clean Day’ in

Nederland. Op deze dag is er aandacht voor een groot en

onderschat wereldwijd probleem: zwerfvuil. In Zandvoort is
er een speciaal project aan gekoppeld: een grotendeels van
zwerfvuil gemaakt kunstwerk in de vorm van een twee bij

drie meter grote, met zwerfvuil behangen vis. Vrijdagmiddag
zal deze worden onthuld door burgemeester Niek Meijer.

Kerkplein, 13.30 uur

29

Zandvoortse filmavond - aangeboden door de
Zandvoortse Reddingsbrigade. De Krocht,
aanvang 20.00 uur

29+30 Grand Prix Classic - & Nationaal Oldtimer Festival,
Circuit Park Zandvoort

30

Shantykoren festival - Verspreid door het centrum,
11.00-17.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 20/09 – 26/09

SAMMY 2 - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

Brammetje Baas (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

Take This Waltz
DO t/m DI om 19.00 uur

The Expendables 2
Dagelijks om 21.30 uur

Sinds enige weken wordt
er door tal van vrijwilligers
onder leiding van initiatiefneemster Jolanda MeierKoning hard gewerkt aan
het verzamelen van zwerfvuil. ‘Gelukkig’ ligt er genoeg, anders was Keep It
Clean Day ook niet nodig
geweest, maar voordat het
aan het met kippengaas
bespannen metalen frame

van de vis hangt, kost dat
aardig wat tijd en inspanning. Belangrijk voor Meier
was, dat daar ook kinderen
bij betrokken zijn. “Want zij
zijn onze toekomst en dus
met name degenen die doordrongen moeten worden
van de gevaren van zwerfvuil in de zee. Zo hebben de
kinderen van De School ook
een dag meegeholpen met

Op vrijdagmiddag vindt
de laatste fase van het
project plaats. Om 14.00
uur verzamelen betrokken
Zandvoorters, onder wie
locoburgemeester Belinda
Göransson en wethouder
Andor Sandbergen, zich op
de rotonde ter hoogte van
het Juttersmu-ZEE-um om
nog één keer het strand
helemaal schoon te rapen.
Iedereen is van harte welkom om zich daarbij aan te
sluiten. Om 15.00 uur verplaatst het gezelschap zich
naar het Muziekpaviljoen
op het Raadhuisplein, waar
wethouder Sandbergen een
speech zal houden. Studio
118 depenDance zal vervolgens in een speciale choreografie een dansoptreden verzorgen en aansluitend wordt
het kunstwerk onthuld. Kijk
voor meer informatie op de
‘Zandvoort-doet-mee-metKeep-It-Clean-Day’ pagina
op Facebook.

VVV maakt goede promotie op 50+ beurs

Footnot e
WO om 19.30 uur

Van 11 tot en met 15 september werd in de Jaarbeurshallen

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Kinderen werken mee aan het kunstwerk voor Keep it Clean

zwerfvuil rapen en het was
een groot succes, ze hebben
hard gewerkt en waren heel
enthousiast”, aldus Meier.

Hans van Pelt

in Utrecht de 50+ beurs georganiseerd. Uiteraard kon VVV

Zandvoort hier niet ontbreken. Vanaf het eigen gedeelte

op de gezamenlijke Noord-Holland stand heeft het team
van VVV Zandvoort de duizenden bezoekers geënthousiasmeerd voor Zandvoort.

VVV directeur Lana Lemmens (r) met een van de winnaars
van het vlaggenspel

Behalve voor de algemene
promotie van Zandvoort
en informatievoorziening
over het dorp, was VVV
Zandvoort aanwezig om
de Nationale 50+ dag, op
3 november aanstaande en
de aansluitende ‘Neem je
niets voor en doe van alles’week, in onze woonplaats te

promoten. En met succes!
Want hoewel het weekprogramma nog niet volledig
bekend is, waren de vele bezoekers al razend enthousiast. Iedere dag zijn horden
mensen te woord gestaan,
waarbij ruim 750 bezoekers
zich hebben ingeschreven
om op de hoogte te blijven

van de laatste informatie
over de Nationale 50+ dag
in Zandvoort.
Naast het vergaren van informatie op de stand, konden bezoekers op drie verschillende dagen meedoen
met het ‘vlaggenspel’ van
de VVV Zandvoort. Door een
vlaggetje omhoog of omlaag
te houden, beantwoordden
zij meerkeuzevragen over
Zandvoort. Een benaderingsvraag heeft bepaald
wie er met één van de drie
hoofdprijzen, een verblijfsarrangement in onze badplaats, vandoor zou gaan.
Deze arrangementen zijn
door zowel NH Hotel als
Hotel Zuiderbad kosteloos
beschikbaar gesteld.
Kijk voor meer informatie
over de Nationale 50+ dag
of de ‘Neem je niets voor en
doe van alles’-week op www.
nationale50plusdag.nl.

column

Mis Boskamp
Weet je wat ik mis in Zandvoort?
Ik mis het zwembad van Riche,
waar mijn vader in te kleine
zwembroek met veel machtsvertoon van de hoge duikplank af
sprong. Ik vond het prachtig. En
al die vrouwen ook. Gemakkelijk
te imponeren wezens zijn het
toch.
Ik mis de snoepkraam op het
perron van het treinstation,
waar je opgerolde droppen (met
gekleurd balletje in het midden),
zoethout, kaneelbonken en
spekjes insloeg voor de bioscoop.
Ik mis die bioscoop tegenover
het station, waar ik mijn cowboy-held, de ‘oude schudderhand’ zag.
Vijftig meter richting centrum
mis ik de mechanische leeuw
van Löwenbrau. Want dat ontbreekt aan Heino Palace. Dat die
gekleurde dakdelen open gaan
en stoom blazen.
Helemaal aan de andere
kant van de Burgemeester
Engelbertstraat mis ik de platenzaak, waar mijn ouders in de
tweede helft van de jaren zestig
een groot deel van de inkomsten
van strandtent 2a naartoe hebben gesluisd.
Helemaal weer terug, maar dan
nog verder richting circuit, mis
ik de Vijverhut, waar het op een
zomerse dag heerlijk toeven
was op het terras, behalve als
je achterna werd gezeten door
moeder de Gans.
Meer richting dorp mis ik het
frietkot van Draaijer. Want ik heb
gezien hoe de oude Draaijer van
aardappelen frietjes maakte en
die handeling zorgde voor eeuwige trek in friet.
In het dorpscentrum mis ik de
schnitzels van Graftdijk, groter
dan een pannenkoek en dunner
dan de iPhone 5. In het kleine
steegje, dat uitkomt op wat ik
gelukkig niet hoef te missen,
namelijk Fritures d’Anvers, mis
ik Club Pomme, waar ik mijn
eerste schreden in het uitgaansleven heb gezet. In stijl. Altijd
beginnend met een diner voor
twee. Mijn vriendin en ik
waren respectievelijk 15
en 14.
Soms heb ik van die dagen dat ik van alles mis.
Gelukkig niet te vaak.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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Tuincentrum

Nieuw Cursus seizoen
gaat van start!
Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 - 10:30
3 oktober t/m 12 december

De ‘Derde Kamer’ is op de derde dinsdag van september in

Najaarsbeplanting o.a.:
Violen ✿ Erica ✿ Calluna
Chrysanten ✿ Gaultheria

Zandvoort in actie gekomen. Terwijl de ministers in Den Haag

Op onze poet gratis parkeren!

om de leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen te le-

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Kooking 4 kids

Derde Kamer weer
naar basisscholen

zich voorbereidden op een grootse ceremonie, zochten hun
collega’s van het ‘Derde Kamer Kabinet’ afgelopen dinsdag

de Zandvoortse scholen op. Het is al een paar jaar gewoonte
ren debatteren en daardoor vergaderetiquette bij te brengen.

Veilig op weg
met

Samen leren koken en samen eten.
Donderdag 15:00 - 17:30
27 september t/m 18 oktober

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest. Nieuw op de woensdag!
Woensdag 11:00 - 12:00
19 september t/m 19 december

Improvisatie toneel
Risico's nemen, durven falen.Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 - 22:00
1 oktober t/m 17 december

SP-Raadslid Willem Paap overhandigt het blauwe koffertje

Bridge voor Gevorderden
Voor mensen met enige bridge ervaring.
Maandag19:30 - 21:30
24 september t/m 10 december

Workshop Tarot voor beginners
Leer de beginselen van het oeroude mysterieuze kaartspel
Dinsdag 19:00 - 21:30
13 t/m 20 november

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. Goed
voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 - 16:00 uur 31 oktober t/m 14 november € 15,-

Beeldhouwen en Boetseren
Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt rekening met de eigen
vaardigheden.
Donderdag 19:30 - 22:00
20 september t/m 13 december
17 september t/m 10 december
Maandag 19:30 - 22:00

Aquarelleren / Open Atelier
Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 - 12:00

18 september t/m 11 december

PowerPoint
Presenteren wordt leuker met het programma PowerPoint
Dinsdag 19:30 - 21:30
1 oktober t/m 6 december

Website bouwen en onderhouwen
Dinsdag 19:30 - 21:30

13 t/m 20 november

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken.
Donderdag 14:30 - 15:30
20 september t/m 13 december

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 - 11:30
20 september t/m 13 december

Engelse Conversatie
Geen moeilijke spellingsregels en grammatica.
Donderdag 13:00 - 14:30
20 september t/m 13 december

Spaans Beginners
Woensdag 20:00 - 21:30

26 september - 12 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl
023. 57.40.330
4

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

•
•
•
•
•
•
•

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

 023-5719013

politieberichten
Aanrijding

Na een botsing met een auto is een 19-jarige bromfietser uit Zandvoort gewond geraakt. Een 40-jarige automobilist reed afgelopen maandag op de Burgemeester
van Alphenstraat in de richting van Boulevard Barnaart.
Bij de kruising met de Tjerk Hiddesstraat sloeg hij linksaf,
waarna de bromfietser om onbekende redenen tegen de
auto botste. Het slachtoffer moest met onbekende verwondingen een nacht in het ziekenhuis blijven.

Stoffelijk overschot aangespoeld

Op 31 augustus ontdekte een wandelaar een levenloos
lichaam in de branding bij het zuidstrand. Hij alarmeerde
daarop de politie die kon bevestigen dat het een stoffelijk overschot was. Het lichaam werd geborgen maar de
identiteit van het slachtoffer moest nader worden onderzocht. Ook of de persoon door een misdrijf om het leven is
gekomen kon niet worden vastgesteld. Nadat sectie was
verricht op het lichaam, kon worden bevestigd dat het ging
om een 54-jarige Amsterdammer. Aanleidingen dat het om
een misdrijf zou gaan zijn niet gevonden.

Drie gemeentelijke Zand
voortse politieke partijen (VVD, OPZ en Sociaal
Zandvoort) hebben zich
hiervoor ingezet om de leerlingen te vertellen wat voor
een bijzondere dag de derde
dinsdag van september wel
niet is. Wat de Troonrede
inhoudt en waarom de minister van Financiën zo opgetogen is. Strak in het pak
en voorzien van het speciale koffertje voor de actie
Jeugd & Politiek brachten
Zandvoortse raadsleden
onder andere een bezoek
aan groep acht van de basisscholen de Duinroos,
de Beatrixschool en de
Nicolaasschool.

Blauwe koffertje

Het felblauwe koffertje dat
de raadsleden meebrengen
is voorzien van een leerzaam
lespakket dat de school kan
inzetten om de kinderen
wat te leren over de 'derde
dinsdag van september', de
begroting en hoe de politiek
in het algemeen werkt. Na
het ‘vragenuurtje’ met de

raadsleden, waarin de politici in begrijpelijke taal veel
vragen beantwoorden over
hoe de politiek werkt, volgende een debat en kregen
de kinderen uit handen van
de raadsleden het ‘blauwe
koffertje’. Tevens kregen zij
het handboek ‘Politiek Derde
Kamer der Staten-Generaal’,
waarin alles wordt uitgelegd
over hoe het van een plan
tot een wet kan komen.

Debatteren

Binnenkort gaan de leerlingen weer een uurtje debatteren en dan met een behoorlijk competitief staartje. Elke
klas kiest namelijk zijn sterkste debater die namens de
school uitkomt in het grote
Zandvoorts Jeugddebat, dat
onder leiding zal staan van
burgemeester Niek Meijer.
De datum is nog niet bekend.
Voordat er serieus gedebatteerd wordt, wordt er eerst
nog een werkbezoek aan het
gemeentehuis afgelegd. Alle
deelnemers krijgen dan een
rondleiding en een uitleg
over de gemeentepolitiek.

Datum bekend
5e Culinair Zandvoort
Dinsdagavond heeft de
organisatie van Culinair
Zandvoort de datum van
de lustrumeditie bekend
gemaakt. Het culinaire

festijn zal zijn 5e editie be
leven op 28, 29 en 30 juni
2013; terdege datums om
met kapitalen in de agenda
te noteren.
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Wethouder opent uitgebreide feestweek
van 5-jarig OOK Zandvoort
Maandag was het extra druk en gezellig in Pluspunt bij het

geplande koffie-uurtje. Reden was dat de officiële opening
van de feestweek plaatsvond. Het 5 jarige bestaan van het

steunpunt OOK Zandvoort, in het eveneens 5 jaar geleden

geopende pand in de Flemingstraat, wordt de hele week
uitgebreid gevierd met vele en bijzondere activiteiten.

Wethouder Toonen opende de feestweek en onthulde de wensboom

Wethouder Gert Toonen
was namens de gemeente
aanwezig om met een korte
maar gloedvolle toespraak
de feestweek officieel te
openen en deed dat door

het aanwezige publiek te
wijzen op de aanwezige
wens- en ideeënboom die
door de technische dienst in
drievoud was vervaardigd.
Ook bij het gemeentehuis

en het Huis in de Duinen
staat een wensboom opgesteld. Hij riep iedereen op om
via een ingevulde wenskaart zijn of haar grootste wens in de boom te
hangen. Al die wensen worden door de medewerkers
van OOK Zandvoort gelezen en per geval zal onderzocht worden of de wens
in vervulling kan gaan. Het
steunpunt wil de bewoners
in Zandvoort die een steuntje in de rug goed kunnen
gebruiken, op die manier zo
goed mogelijk van dienst
zijn.
De feestweek is inmiddels
in volle gang en wordt zaterdag, als het nationale
Burendag is, afgesloten met
het beschilderen van een
houten bank die later in de
buurt zal worden geplaatst
als ‘ontmoetingsplek’.

“Hoe zorg ik dat mijn dochter
van 17 maat houdt met drinken?”
Het CJG Zandvoort is er voor al uw
vragen over de opvoeding, opgroeien en
gezondheid van kinderen van 0 tot 23 jaar.
www.cjgzandvoort.nl

ZANDVOORT SCHOON!? KEEPS IT CLEAN…

Gemeente Zandvoort

Het verlangen om te kunnen leven, wonen en werken in een schone
leefomgeving is natuurlijk niet alleen maar iets voor ons dorp. Deze
stelling hebben inwoners van IJsland een aantal jaren geleden gelanceerd en verder uitgewerkt. Het resultaat: een snel groeiende groep
initiatiefnemers die wereldwijd/continentaal/landelijk/provinciaal/
plaatselijk een dag hebben aangewezen waarop het thema "laten
we vooral onze omgeving schoon houden" gezamenlijk wordt uitgedragen.
Vrijdag 21 september is het zover: wereldwijd wordt de KEEP IT CLEAN
DAY georganiseerd. Dankzij het feit dat overal diverse burgers/instanties/verenigingen/overheden de handen ineenslaan wordt het een
evenement waarbij iedereen weer eens de spiegel wordt voorgehouden over de gevolgen van het slordig omgaan met de leefomgeving.
Ook in Zandvoort vinden in dat kader activiteiten plaats. Inwoonster
Jolanda Meier heeft het initiatief hiervoor opgepakt. Locoburgemeester Belinda Göransson en wethouder Andor Sandbergen
gaan die dag ook helpen met zwerfvuil rapen op het strand. Doet
u ook mee?
Er is een facebookpagina 'Zandvoort doet mee met Keep it Clean Day'
actief waar alles wordt bijgehouden en waar u zich kunt aanmelden
om mee te doen.
SAMEN HOUDEN WE 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)

Schoon strand

Het Zandvoortse strand
heeft zijn vier sterren, die
het vorig jaar verdiende
in de competitie om het
schoonste strand van
Nederland, weten te behouden. Zandvoort kreeg
4,81 punten, goed voor
de 13e plaats van de 28
Nederlandse kustgemeenten. Het is opnieuw een
heel goed resultaat als
men bedenkt dat Zandvoort
het drukste strand van
Nederland heeft. Een compliment dus voor de ondernemers, de gemeente en
de badgasten die allemaal
hebben meegeholpen
om tot dit resultaat te komen. Peter den Boer, hoofd
Reiniging en Groen van
de gemeente Zandvoort,
mocht namens de gemeente de bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.

Ontdek de gift

Woensdagavond 26 september organiseert Conny
Foppen een avond over een
inspirerende documentaire in strandpaviljoen 17
Plazant: ‘Discover the gift’.
De film gaat over een zoektocht van een broer en een
zus, Demian Lichtenstein
en Shajen Joy Aziz, naar
het doel in ons leven. De
film presenteert een een-

voudig stappenplan voor
een reis van zelfontdekking
waarin Demian en Shajen
hun eigen oprechte, persoonlijke verhalen delen
van tragedie en verlossing.
Zij introduceren acht fundamentele stappen die de gave
in u zullen helpen ontdekken
en het geschenk te delen
met anderen. De toegang
is gratis en er is plaats voor
60 mensen, dus zorg dat u
op tijd bent. De zaal is open
om 19.00, de film begint om
19.30 en duurt 104 minuten.
Drankjes kunnen worden gekocht voor en na de film. De
film wordt via een beamer
op groot scherm vertoond en
er is geen pauze. Aanmelden
via Conny Foppen via 0620496081.

Rommelmarkten

Er worden komende winter
weer een aantal rommelmarkten georganiseerd in
De Krocht. De eerste twee
markten staan gepland op
zondag 7 oktober en zondag
18 november 2012. De markten zijn geopend van 10.00
tot 16.00 uur. Er worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden alsmede
antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Mocht u
een keer aan deze gezellige
markt willen deelnemen dan
kunt u zich hiervoor opgeven bij de beheerder van De
Krocht, tel. 5715705 of e-mail
dekrocht@ziggo.nl. De kosten bedragen € 10 per tafel.

Zandvoorters bij
marathon Berlijn

Tijdens de 39e marathon van
Berlijn, zaterdag 29 en zondag 30 september zullen
maar liefst 11 Zandvoorters
aan de start verschijnen.
Hieronder zijn drie dames
die de ruim 42 kilometer
gaan hardlopen. De vriendinnen Marja Sierieus, Martine
v.d. Ham en de ‘Zandvoortse

Engelse’ Sally Boyden gaan
proberen om de finish te
halen. De marathon van
Berlijn staat ook open
voor bijvoorbeeld inline
skaters, die op de zaterdag voor de loopmarathon
dezelfde route rijden. Drie
Zandvoortse deelnemers
zullen daaraan meedoen,
één dame en twee heren.
Tien andere heren zullen
ook het gevecht met de
klassieke afstand via de ‘benenwagen’ gaan proberen
te overbruggen. Zij zijn supporters voor de inline skaters die op zaterdag rijden
en andersom. Namens de
Zandvoortse Courant heel
veel succes.

Film Simon van Collem

Iedere woensdag presenteert Filmclub Simon van
Collem een interessante
film in de bioscoop van
Circus Zandvoort. Komende
woensdag is dat de film
‘Footnote’. De film gaat
over Uriel, die net als zijn
vader Eliezer hoogleraar
in de Talmoed is aan de
Hebreeuwse Universiteit
van Jeruzalem. Terwijl Uriel
al meerdere malen erkenning voor zijn werk heeft
gekregen, heeft Eliezer gedurende zijn loopbaan nog
niet meer weten te bereiken dan een vermelding in
een voetnoot. Maar wanneer Eliezer tot zijn verrassing te horen krijgt dat hij
de prestigieuze nationale
prijs van Israel zal ontvangen, zijn de rollen opeens
omgedraaid. Uriel kan zijn
jaloezie nauwelijks onderdrukken en komt in een gewetenstrijd terecht. Zal hij
zijn vader een succes gunnen of het toch saboteren?
De film begint om 19.30
uur en een kaartje kost
€ 7,50. Dat is inclusief koffie
of thee voor aanvang van de
film.
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APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Tegen inlevering van deze advertentie:

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

Ondernemer van het jaar 2012
Nomineer de ondernemer die volgens
u in 2012 het meeste LEF toont!
ovhj@zandvoortsecourant.nl

(Nomineren kan tot uiterlijk 24 september a.s.)

op alle pakken printpapier !!
(actie is geldig t/m 26 september 2012)

Gemeente Zandvoort

Stuur een mail met de naam van het bedrijf,
voorzien van een toelichting, naar

30% korting

Volg ons nu ook op Twitter:
twitter.com/brunazandvoort

BRUNA BALKENENDE ZANDVOORT
GROTE KROCHT 18 | Tel. 57 160 33

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23
Tel: 023-5735002
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Actie vanaf

donderdag 20 september
t/m zondag 23 september

 Licht meergranen 400 gram € 1,25
 10 witte bollen € 1,75
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

KOM OOK NAAR DE NVM OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 29 SEPTEMBER A.S. VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
ZIE WWW.GREEVENMAKELAARDIJ.NL VOOR DE DEELNEMENDE PANDEN!

Bintang Nederlands senioren- en dagmenu
Bij u thuis bezorgd of in de Toko.
Bel: 023-5712800 bereikbaar van 12:00 tot 20:00 uur.
Bezorging vanaf 17:00 uur in Zandvoort en Bentveld.
6 dagen per week, maandags gesloten.
Info@tokobintang.nl / www.tokobintang.nl

LAATSTE 4 MAANDEN VAN HET JAAR

••••••

A A N B I E D I N G ••••••

GRATIS STANDAARD ENKELVOUDIGE OF
MULTIFOCAAL BRILLENGLAZEN BIJ
AANKOOP MERK BRILMONTUUR!
U BETAALT UITSLUITEND HET MONTUUR
Grote Krocht 20a Zandvoort - 023-5714395
www.slinger-optiek.nl
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€ 8,50

Weekoverzicht : 21 September t/m 27 September:
21 vrijdag
:aardappelen / sla / kibbeling
22 zaterdag
:aardappelen / spinazie ei en speklapjes
23 zondag
:aardappelen / doperwtjes / sudderlapjes
25 dinsdag
:aardappelen / rodekool met appeltjes / gebraden kip
26 woensdag :aardappelen / rode bietjes / gehaktbal
27 donderdag :aardappelen / worteltjes / schnitzel

Bintang kant en klaar oud Hollandse maaltijden
Onbeperkt spare rib's eten € 21,95 per persoon

Zandvoortse fotograaf exposeert bij galerie Artatra
22 en 23 september staat galerie ARTATRA, aan de Kostverlorenstraat 57 in Zandvoort, geheel in het teken van fotografie en dan met name vastgelegde markante en pregnante
natuurverschijnselen en skylines. Opmerkelijk is daarbij dat juist de badplaats Zandvoort

in deze expositie een hoofdrol speelt. Plaatsgenoot Onno van Middelkoop zal een kleine
greep uit zijn grote collectie natuurfoto’s bij Artatra exposeren.

Kunstenaar Nissim Men maakte een nieuwe versie van zijn ‘Panorama van Zandvoort’

In 2010 maakte de kunstenaar Nissim Men, in opdracht
van de VVV Zandvoort, een
panorama van Zandvoort
waarin het verleden van de
badplaats werd verenigd
met het beeld van 2010. Bij
toeval ontmoette galeriehouder René de Vreugd de
kunstenaar bij een collega
galeriehouder. Op verzoek
van De Vreugd ging de kun-

stenaar aan de slag en ontstond er een panorama van
Zandvoort anno 2012. Zelfs
de nieuwe brandweerkazerne, als ook de op dit moment
aanwezige zandsculpturen,
zijn in het panorama aanwezig.
Het thema Zandvoort wordt
tijdens de expositie versterkt
door de fascinerende wer-

ken van fotografiekunstenaar Onno van Middelkoop.
Onno legt de natuur rond
Zandvoort, en dan met name
de duinen, op een wijze vast
zoals wij deze eigenlijk nooit
zien. In alle vroegte vangt
hij de opgaande zon in het
duingebied, waarbij het
wel lijkt of de duinen in
brand staan. Van Middelkoop
heeft iets met het natuur-

lijke licht in al haar stemmingsbeelden waarmee hij
zijn onuitwisbare signatuur
drukt op de fotografie.
Naast de werken van Men en
Van Middelkoop wordt ook
het werk van de vermaarde
reisfotograaf Willem Over
toom getoond. Hij reist over
de hele wereld om daarbij
markante 'landmarks' vast
te leggen zonder dat daarbij iets in scene wordt gezet. Beeldhouwster Martine
Kramer heeft voor deze expositie ook haar inspiratie
gezocht in het landschap
en heeft voor hout als natuurlijk materiaal gekozen
om haar beelden mee te
vormen.
Tijdens de open dagen, op
zaterdag 22 en zondag 23
september, is galerie Artatra
vrij toegankelijk tussen 12.00
en 18.00 uur. Daarna is de
expositie nog op afspraak te
bezichtigen tot 21 oktober.

Tip: Week van de Opvoeding van 1 tot 7 oktober
Kom naar de avond over pubers en alcohol op woensdagavond 3 oktober.
Kijk voor meer workshops, lezingen en andere activiteiten in Zandvoort op
www.cjgzandvoort.nl/weekvandeopvoeding

Muziekfeest rondom Rhodês
Club Nautique was afgelopen vrijdag stampvol met

enthousiaste fans van de Zandvoortse zangeres Rhodês.
Cathy Samé Lottin, alias Rhodês, onthulde tijdens een

spetterend feest haar nieuwe videoclips die ze de afgelopen maanden heeft opgenomen ter promotie van haar
debuutalbum Flow. De prachtige locatie van Club Nautique

Natuurlijk kon de avond
niet afgesloten worden
zonder een optreden van

de gracieuze diva zelf. Met
haar warme en indringende
stem pakte ze het publiek
volledig in en ontving ze een
daverend groot applaus. De
muzikale toekomst van deze
charismatische zangeres ziet
er veelbelovend uit. Haar
debuutalbum Flow, met eigen teksten, is vanaf nu aan
te schaffen bij New Waves,
op het Van Fenemaplein
aan de noordzijde van het
Palace Hotel in Zandvoort.
Een echte aanrader.

Uit de hoek van
de ondernemers
Deze tweewekelijkse rubriek staat in het teken van de
Zandvoortse ondernemers. U kunt lezen waar de onderne
mers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters
van de diverse ondernemersverenigingen, de centrum
manager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week is
centrummanager Gert van Kuijk aan het woord.

Het managen van de krimp?
Het gaat niet goed met MKB in Nederland maar zeker ook in
Zandvoort gaat het minder dan wij gewend waren en zouden
wensen. Oorzaken zijn er te over! Uiteraard de recessie waar
we allemaal in meer of mindere mate mee te maken hebben.
Dan het toenemend gebruik van internet en de combinatie
van beide. Soms lijkt een product via internet goedkoper maar
het is in ieder geval transparant. Met een muisklik zijn de
goedkoopste aanbiedingen te vinden.
Genoemde oorzaken spelen voor iedere ondernemer in
Nederland (de wereld) een grote rol. Voor wat betreft ons dorp
komen daar nog een paar andere problemen (uitdagingen) bij.
We zijn onze exclusiviteit qua zondag openstelling al enige tijd
kwijt (denk bijv. aan Haarlem) terwijl er ook stranden liggen
in o.a. Almere en Amsterdam. Dat helpt ons zeker niet. Ook de
ontwikkeling in Velsen en Halfweg zullen niet in ons voordeel
zijn. Ook heeft het huidige parkeerbeleid een invloed op de
gang van zaken. En ik doel dan met name op de tarieven in de
winter die er voorheen niet waren. Geen enkele ondernemer
is blij met deze maatregel en er liggen dan ook verzoeken om
die af te schaffen.
Tot slot en zeker niet in het minst is ons winkel- en horeca aanbod nog afgestemd alsof het aantal bezoekers onveranderd is
gebleven. Er is volgens mij sprake van overaanbod waardoor de
spoeling dunner wordt en er minder kan worden geïnvesteerd
en gereserveerd. Ook kun je je afvragen of het gehele aanbod
nog wel aansluit bij de huidige wensen van de consument.
En ondanks dit alles zijn er gelukkig nog steeds ondernemers
die het lef hebben om in dit dorp te investeren. En dan met
name in de kwaliteit van hun bedrijf, de uitstraling daarvan.
Helaas kunnen we dat niet van alle ondernemers zeggen
waardoor het gemiddelde achteruit gaat. Onze klanten zien
dit ook.
Is er een oplossing? Niet op korte termijn. De markt doet zijn
werk. Maar voor de wat langere en lange termijn is het volgens
mij belangrijk dat de gemeente een visie gaat hebben over
hoe met het centrum en strand om te gaan. Waar willen wij
staan over 10 jaar? Wat kan de gemeente, wat kunnen de ondernemers? Ondernemers zouden de grootste input moeten
hebben bij de ontwikkeling van de
strategie. Daarom vraag ik u ook om
met suggesties e.d. te komen zodat
dat kan worden ingebracht. Maar
de belangrijkste vraag is natuurlijk...
wat kunnen de ondernemers zelf
doen om het tij te keren?

was het decor van een groot muziekfeest.
In elke video laat Rhodês een
andere kant van zichzelf zien,
uiteenlopend van opnamen
op het strand in Zandvoort
tot aan zelfs in haar geboorteplaats Parijs. De komende
weken zullen deze video’s
één voor één zichtbaar zijn
op het ‘voiceofrhodes’ You
tube-kanaal via youtube.
com/voiceofrhodes.
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Reacties?
Een nog gespannen Rhodês voor aanvang van de party

Gert van Kuijk, 06-5729720
gertvankuijk@hotmail.com
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

Reparatie en onderhoud van alle merken

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Cosmetisch arts drs. E. Vogelpoel behandelt rimpels
elke maandag in Sissy's Salon en
elke dinsdag bij schoonheidssalon
Beauty Balance by Sheila.
Telefoon: 06-28422733 (9-18 u)
www.renewclinic.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Bloemen…
altijd sprankelend!

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

Specialist voor al uw bloemwerken.

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Buitenschoolse opvang De Boomhut

KOM OOK NAAR DE NVM OPEN HUIZEN ROUTE OP
ZATERDAG 29 SEPTEMBER A.S. VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
ZIE WWW.GREEVENMAKELAARDIJ.NL VOOR DE DEELNEMENDE PANDEN!
‘NEW’ iN toWN « ‘NEW’ iN toWN « ‘NEW’ iN toWN « ‘NEW’ iN toWN
Gemeente Zandvoort

Verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012

Nomineer de ondernemer die volgens u in 2012
het meeste LEF toont!
Naam ondernemer: .......................................................................................................................................
Toelichting/reden: ...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Naam van de inzender: .............................................................................................................................
Adres: . .............................................................................................................................................................................
Postcode: .....................................................................................................................................................................
Tel.: ………...............…………… en/of e-mail: ......................................................................................................
Handtekening: .....................................................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 24 september bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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kinderkleding & kadootjes van 0-14 jaar van o.a:
Retour
No Tomatoes
Z8
Blue Rebel
Kerkstraat 38

Feetje
Gymp
Koeka
Cinque&Bellaire
2042 JG Zandvoort

BamBam
Snoozebaby
Hippy Skippy
Geisha
Tel. 06 424 353 81

'Oud en Nieuw' film in
theater De Krocht
Op zaterdag 29 september aanstaande bent u van harte
uitgenodigd om een film over de jarige Zandvoortse Red-

dingsbrigade (ZRB) in theater De Krocht te komen bekijken.
Onder het motto ‘Oud en Nieuw’ komen in de film oude en

nieuwe bekenden naar voren, net als oude en nieuwe technieken die door de ZRB werden en worden gebruikt.
De filmavond is een zeer
bijzonder onderdeel van de
festiviteiten rondom de 90e
verjaardag van de ZRB. De
film wordt gratis vertoond
voor iedereen die geïnteresseerd is in deze Zandvoortse
vrijwilligersorganisatie.
Tevens worden de bezoekers uitgenodigd om tijdens
het informele samenzijn na
afloop, met uiteraard een
hapje en een drankje, herinneringen te delen met iedereen die ervoor open staat.
Uiteraard komt in de film het
modernste materiaal waar

de ZRB mee werkt voor het
voetlicht en worden beelden
getoond van de nieuwste opleidingen.
Cor Draijer en Eric Bruntink
hebben de film samengesteld en Pieter Joustra tekent
voor het commentaar tijdens
de film, de zogenoemde
‘voice over’. U bent op zaterdag 29 september tussen 20.00 en 22.00 uur van
harte welkom in theater De
Krocht aan de Grote Krocht
in Zandvoort. De entree is
gratis.

Heraanleg Flemingstraat
Deze week wordt gestart met de heraanleg van de Flegelijk aan de huidige situatie. In mei van dit jaar zijn de
omwonenden geïnformeerd en was er een mogelijkheid

om hierover van gedachten te wisselen met medewerkers
van de gemeente.

Op basis van de inbreng
tijdens de bewonersavond
is het plan op een aantal
onderdelen aangepast. De
belangrijkste aanpassingen
zijn:
- de geplande grasstrook aan
de zuidkant van de Fleming
straat wordt niet aangelegd;
- de fietsstroken worden
herkenbaar aangelegd, zoals gebeurd is op de Kost
verlorenstraat, met een onderbroken witte markering;
- alle bomen blijven staan.
Bekeken wordt of het noodzakelijk en wenselijk is om de
hinder daarvan te beperken;

Woensdag 12 september stonden elf vrijwilligers van de Zandvoortse Golfclub Sonderland klaar om bewoners van Nieuw Unicum voor de derde keer een sportieve middag te

bezorgen. Na een gastvrij ontvangst met koffie en originele cupcakes in de vorm van een
golfbal ging het hele gezelschap naar de putting green, om een uitdagend parcours van zes
putting holes te spelen.

Rob v.d. Eijnden, Cyriel Fleur, Jan Romeijn | Foto: Toni Zwenne

De deelnemers hadden er
zin in en deden het ook
dit jaar heel goed. De putt
wedstrijd werd gevolgd
door een play-off. Cyriel
Fleur nam het op tegen
Rob van der Eijnden. De

play-off wees Cyriel als duidelijke winnaar aan. Na alle
sportieve inspanningen
werd het spannend. Wie
had de beste prestatie geleverd? De derde plaats
was voor nieuwkomer Jan
Romeijn. Hij had 22 slagen
nodig om het parcours af

Dierenwinkel
Hans en Saskia

mingstraat in Nieuw Noord. Functioneel blijft de straat

- ter hoogte van de Musschen
broekstraat wordt een verkeersdrempel aangelegd om
de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te beperken.
De firma De Bie Wegenbouw
is deze week begonnen met
de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden worden in drie fasen
uitgevoerd. Begonnen wordt
met het deel tussen de
Keesomstraat-Treubstraat.
Verwacht wordt dat alle
werkzaamheden gereed
zijn in de eerste week van
december.

Zeer geslaagde golfmiddag voor cliënten Nieuw Unicum

door Nel Kerkman
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te leggen. Op de tweede
plaats eindigde Rob van
der Eijnden met 20 slagen. Eerste werd Cyriel
Fleur, titelverdediger uit
2010 met slechts 17 slagen.
Glunderend namen de winnaars een glazen award in
ontvangst.

Gezellig samenzijn

Voor alle deelnemers had
Golfclub Sonderland een
prijs geregeld, een mooie
beker gevuld met chocolade golfballen. Johan Koops,
arts en bestuurslid van
de Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum, bedankte
alle Sonderland vrijwilligers voor hun enthousiaste
inzet waarmee zij de bewoners van Nieuw Unicum
een onvergetelijke middag hadden bezorgd. Voor
iedereen was er een leuk
aandenken, gemaakt door
de bewoners van Nieuw
Unicum in 't Winkeltje in
Zandvoort Noord. Daarna
was het nagenieten over
de geslaagde middag in de
serre onder het genot van
een drankje met bittergarnituur. Mede door de inzet
van de een op een begeleiders van Nieuw Unicum en
de Sonderland vrijwilligers
kijkt iedereen terug op een
fantastische golfevenement
waarbij sommige cliënten al
voorzichtig informeerden
wanneer de volgende editie
wordt georganiseerd.

door Erna Meijer

Hoewel het nog geen 4 oktober is, u weet wel ‘Dieren-

dag’, besteedt de Zandvoortse Courant deze week ruim

aandacht aan onze viervoeters. Afgelopen zaterdag opende Hans Senft een tweede zaak in Zandvoort, nu in de
Haltestraat 11, in het voormalige pand van Confetti.
Vijf jaar geleden was Hans
gestart met ‘De Dieren
winkel van Zandvoort’ aan
de Burgemeester Engelberts
straat, onder andere omdat
de hectiek in Amsterdam
hem begon op te breken. Zijn
vrouw Saskia gaat de zaak ‘boven’ runnen zodat Hans in de
tweede zaak kan gaan staan.
Hans:“In eerste instantie hebben wij overwogen om met
onze winkel te verhuizen naar
dit 18 meter diepe pand, maar
bij navraag bij onze klanten
bleek dat het grootste deel
erg blij is met de ruime winkel ‘boven’ en het gemak van
even stoppen en laden. Hier
blijven wij vasthouden aan
het assortiment (veel grote
krabpalen, alle maten benches altijd op voorraad en een
zeer ruim assortiment manden en kussens). Deze winkel
zal gerund worden door mijn
vrouw Saskia die, na 23 jaar
als inkoopster/logistiek bij
Centerparcs gewerkt te hebben, ook heeft gekozen voor
het ondernemerschap.”
Voedingsdeskundige Hans
heeft heel veel ervaring in de
dierenbranche en met name
op het gebied van diervoeding en heeft daar een zeer
uitgesproken eigen mening
over. “In de voeding ligt de
basis voor een gezond huisdier. Onder invloed van de
commercie worden wij op
het verkeerde been gezet.
Fabrikanten maken gebruik

van de emotie die aanwezig is bij de huisdierbezitter
en spelen daar listig op in.
Helaas is bij de meeste fabrikanten niet de gezondheid
van uw huisdier het doel,
maar het vullen van hun
bankrekening”, aldus Hans.
Hij vindt ook dat de echte
dierenliefde soms ver te zoeken is. Dat is dan ook de reden
dat er in zijn winkel geen dieren te koop zijn, want weet
u wat er met de (niet meer
zo jonge) dieren gebeurt die
niet verkocht worden…? Die
worden ‘creatief’ afgevoerd.
De winkel in de Haltestraat
zal zich naast de vele voeders, met als topper het merk
Kjen’s (‘Voeding zoals de natuur het heeft bedoeld’) geperst honden- en kattenvoer,
het enige voer waaraan een
volledig voedingssupplement
is toegevoegd, gaan richten
op het ‘fun’shoppende publiek. Er komt het volledige
assortiment van Rogz, design nylon honden- en kattenlijnen en halsbanden uit
Italië te hangen, alsmede
een grote collectie praktisch
onverwoestbaar speelgoed
en kauwmateriaal voor honden en katten van Kong en
Nylabone.
Dierenwinkel Hans en Saskia,
Haltestraat 11, is zeven dagen
per week geopend.
Tel. 5738808,
www.dedierenwinkel.info.
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Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

A

N

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.

D

K

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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
TARA Massage
Originele Thaise massage.
Nieuw in Zandvoort.
Voor nek-, schouder- en
lichaamsklachten.
Ook oliemassage.
Thorbeckestraat 7,
tel. 06-19681449

O
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Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
Te koop afgesl. parkeerbox in garagekelder.
Nabij strand/station/
centrum grootte ca. 18 m2.
Vraagprijs € 30.000,=k.k.
Meer info Greeven
Makelaardij 023–5739234
.........................................................
Appartement
te huur boven discotheek
Chin Chin.
€ 800 all in.
Tel. 06-53344660
.........................................................
Gezien vorige week op tv:
the Hedi’s International

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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Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Te huur:
studio aan boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T.
Tel. 06-29881257
.........................................................
Darten
Sportcafé Zandvoort
(Korver Sporthal)
heeft nog ruimte over
om op de mooiste
banen van Zandvoort
te darten.
Bel voor info:
06-54616812 of kom
een kijkje nemen
.........................................................
ZFM Radio
"Het Laatste Uur",
gesprek met
Willem Duijn,
oud-docent Duits een het
Wim Gertenbach College
over zijn leven.
Elke zondag en
maandagavond
om 23.00 uur.
.........................................................
2 kamer appartement
te huur.
€ 695 per maand
(Inclusief G/W/E, internet). Geen huisdieren.
Voor informatie
of bezichtiging,
bel 06-29527140 Bob
.........................................................
*Touch of life*
Massage:
www.massagezandvoort.nl
Manicure:
Acryl, nieuwe set € 32,50
Gifts:
geurkaarsen v.a. € 3,50
Kosterstraat 11, wo t/m za
Tel. 06-5593 1928
.........................................................
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)
.........................................................
Opi gelcolor voor slechts
€ 22,50 bij
Boudoir by Sara.
Houdbare nagellak voor
3 weken. 10 jaar ervaring.
Bel voor een afspraak:
tel. 5732900

S
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Tuin & huis opruimen.
Onkruid wieden,
schoonmaken, herinrichten,
vegen, decoratie, enz.
Tel. 06-22855091.
Vanaf € 7,50
.........................................................
Te huur aangeboden:
zomerhuis.
Per direct. Geschikt
voor 1 werkend persoon.
Omgeving NS-station.
2 kamers, separate keuken.
Incl. GWL. Interesse?
Bel 06-27525371
.........................................................
Informatiebijeenkomst over
ademen en gezondheid.
Rob Koning geeft informatie
over de voordelen van
goed ademen voor een
gezond en fit leven.
Maandag 1 oktober,
20.00 uur, Jeugdhuis achter
de kerk op het Kerkplein.
www.robkoning.com
.........................................................
Tuinappartement
te huur aan
Zandvoortselaan.
€ 650 all in. Informatie:
06-28562373 of 5719536
.........................................................
Zaalruimte
Zoekt u een ruimte
voor uw kaartclub?
Sportcafé Zandvoort
(Korver Sporthal) heeft
nog enkele avonden vrij.
Voor info: Jan Smit,
06-54616812 of
kom even langs
.........................................................
Gevraagd:
speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Wie zoekt er
kantoorruimte
om samen te delen?
Mooie locatie in centrum
Bel voor info:
06-46046026

Adembenemend Kerkpleinconcert was van grote klasse
Zo jong nog en dan al zoveel talent, techniek en kwaliteit

in huis! Dat was zonder meer de algemene indruk van
de drie laureaten van het Prinses Christina Concours, die
afgelopen zondag optraden in de Protestantse kerk.

Pianovirtuoos Richard Chang bedankt zijn publiek

Te beginnen met de pianist Richard Chang (1995),
die het programma opende met het moeilijke ‘Das
Wohltemperierte Klavier I:
nr. 13’ van J.S. Bach. Hierna
speelde hij, eveneens zonder
bladmuziek, sprankelend en
‘vingervlug’ de ‘Etudes opus
25, nrs. 10 en 11 van Frederic
Chopin. Gelukkig kwam hij
voor de pauze nog terug
met de zowel vrolijke als
melancholieke ‘Hongaarse

Rhapsodie nr. 6’ van Franz
Liszt. Dit grote talent, dat al
diverse prijzen heeft gewonnen, kwam mede door het
klaterende applaus niet weg
zonder een toegift.
Hierna trad Benjamin de
Boer (1995) op met contrabas, professioneel begeleid door Elizabeth Scarlat
op piano. Hij vertolkte het
Contrabasconcert op. 45 nr.
1 van de Zweedse componist

Lars-Erik Larsson (1908-1986).
De contrabas, die Benjamin
pas vier jaar bespeelt, is zeker niet het makkelijkste instrument en dat geldt vooral
als dit solo bespeeld wordt.
Het is beslist een groot compliment waard dat het publiek zeer onder de indruk
was van zijn optreden. Dat
was eveneens het geval bij
‘Chant du Ménestrel op. 71
van A. Glazoenov (1865-1936),
waarbij net als bij het eerste
stuk, de grotere klankrijkdom
van de contrabas tot uiting
kwam. Hij kreeg dan ook terecht veel applaus, met name
na het geestige slot, toen hij
‘De olifant’ uit ‘Carnaval des
Animaux’ van Saint-Saëns
speelde. Het was duidelijk
te horen hoe Jumbo over de
savanne stampte!
De derde laureaat was eveneens een aangename verrassing: Joost Willemze (1996),
die sinds zijn zevende jaar
harp speelt. Hij vertolkte
met zijn opvallend slanke
vingers op de prachtige Lyon
& Healyharp, bestaande uit
totaal 47 darm- en metalensnaren, eerst de ‘Fantasie
op.35’ van de Duitse compo-

nist Louis Spohr (1784-1859).
Harpspel valt in een orkest
minder op, maar bij virtuoze
solospel zoals door hem was
het puur genieten van de
prachtige klanken met in wezen slechts gebruikmakend
van een paar snaren. Na de
sprankelende uitvoering van
‘Variaties op Paganini’ van
de Rus Mikchail Mchedelov
mocht ook hij de enthousiaste toehoorders een groot plezier doen met een toegift! Wij
zullen zeker in de toekomst
nog veel van de jonge musici
horen.
Het volgende concert in deze
serie, een pianorecital door
Regina Albrink, zal in tegenstelling tot eerdere publicaties geen doorgang vinden
op 21 oktober maar wordt
vervroegd naar zondag 14 oktober. Op 21 oktober vindt dan
in de Agathakerk de jaarlijkse
grote productie van de stichting Classic Concerts plaats:
een concert met het RBO
Sinfonia en de Christelijke
O rat o r i u m Ve re n i g i n g
Haarlem met onder andere
de ‘Misa Criolla’ van Arie
Ramírez en de ‘Carmina
Burana’ van Carl Orff.

De ‘Lady Miles Davis of Europe’ komt naar Oomstee Jazz
Artiesten zoals trompetiste Saskia Laroo hebben nauwelijks een introductie nodig.
Zij heeft al op heel veel grote buiten- en binnenpodiums, in zowel binnen- als buiten-

land, gestaan. Maar ook in kleine clubs, zoals komende vrijdag in Jazzcafé Oomstee in
Zandvoort, is ze een zeer graag geziene en gehoorde artiest.

Saskia Laroo in Oomstee | Foto: Wim Mendel

Laroo wordt door de echte
liefhebbers ‘de beste trompetiste van Nederland’ genoemd
en in Amerika heeft zij zelfs
de bijnaam 'Lady Miles Davis

of Europe', een eerbetoon
die niet velen zullen krijgen.
Muziek maken en optreden in
binnen- en buitenland is wat
zij het liefste doet. Met haar

eigen bands, of als speciale
gaste, speelt zij muziekstijlen die iedereen aanspreken;
van jazz tot dance en van pop
tot wereldmuziek. Inmiddels

heeft zij, samen met Warren
Byrd, haar zesde CD uitgebracht op haar eigen label
Laroo Records. Het album is
onder andere in Amerika en
Canada zeer goed ontvangen.
De titel van de CD geeft al aan
wat men er van kan verwachten: Two of a Kind: A Tribute to
Miles & Monk.
Komende vrijdag, 21 september, speelt Laroo met gitarist
Gideon Hamburger, basgitarist Maarten Bakker en drummer Menno Veenendaal. Of
het bij deze muzikanten
blijft is nog maar de vraag.
Misschien heeft Laroo, evenals tijdens haar vorig optreden, nog een verrassing in
petto. Vrijdag 21 september,
aanvang 21.00 uur, de toegang is zoals te doen gebruikelijk gratis.
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Trouwbeurs aan Zee

Op zondag 30 september vindt de allereerste Trouwbeurs

aan Zee plaats bij strandrestaurant en tevens trouwlocatie
Meijer aan Zee, paviljoen 16. Deze beurs voor aanstaande
bruiden wordt georganiseerd door Long Island Wedding &
Planning.

Op deze dag wordt een
ware beleving gecreëerd
voor aanstaande bruidsparen die een huwelijk op
het strand overwegen. In
het prieel op het strand
worden korte ceremonies
voltrokken door een heuse
trouwambtenaar van Long
Island Wedding & Planning.
Binnen in het paviljoen kunnen de bezoekers onder
andere terecht voor makeovers, heerlijke proeverijen
en de mooiste bruidsjurken.
Verschillende beursdeelne-

mers hebben leuke prijzen
ter beschikking gesteld.
Voor de kinderen is er een
clown aanwezig die de
kinderopvang en entertainment verzorgd op deze
middag. In het strandrestaurant van Meijer aan Zee
kan men genieten van een
heerlijke lunch of, na afloop,
een romantisch diner met
zeezicht. Bij de entree wordt
hiervoor een kortingsvoucher overhandigd. Tot slot
ontvangen alle bezoekers
bij vertrek een leuke ‘goodie
bag’.

Sporen uit het verleden
Glas in lood

door Nel Kerkman

Glas in loodraam Raadhuis
Er zijn veel glas-in-loodramen in deze rubriek getoond
maar een gekleurde afbeelding van ons schitterende
raadhuis heeft er nog niet in gestaan. Wel een raam-

hanger met een zwart-witte afbeelding die in 1976
getekend is door Emmy van Vrijberghe de Coningh.

Het getoonde gebrandschilderde raam komt uit een
voordeur waar de eigenaar hem later in heeft laten
zetten. Het mooie gebrandschilderde gedeelte is omringd door gekleurd glas-in-lood maar is helaas niet
gesigneerd. Aan de stijl te zien, kan het vervaardigd
zijn door glazenier D. v.d. Mije.

100 jaar

Begin september 2012 bestaat het raadhuis 100 jaar.
De Zandvoortse Courant besteedt ook in deze editie
extra aandacht aan
de geschiedenis
van het markante
Rijksmonument .
In de centrale hal
van het raadhuis is
een kleine tentoonstelling ingericht.
Een leuk detail zijn
de postzegels met
een afbeelding van
het raadhuis die te
koop zijn bij Bruna
Balkenende aan de
Grote Krocht.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand september voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Magere varkensfilet
rollade - Kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Heerlijke gemarineerde grote
KNOFLOOK OLIJVEN
* zacht maar met mooie bite!
Nu 200 gram voor slechts € 3,95

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

2012

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Wonen en onderhoud:

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

Horeca:

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

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44
Wist u al dat wij
luxe waterdichte laarzen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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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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.

rs de aanbiedingen van deze week
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The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Walk of Fame
herenshirts

Voor ZandvoortPas houders:
bij aankoop van 1 overhemd een
stropdas naar keuze gratis!

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

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 F1

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

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze toekomstige bezorger die
in jouw omgeving 1 of meerdere malen
per week de brievenbus van je buren wilt laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanopakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Zandvoortse

Courant

of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!

Residence Pandora
Zandvoort -Poststraat 11

OPEN HUIS zaterdag 29 september 2012
tussen 12.00 en 15.00 uur

- Appartementen met -2 of 3 slaapkamers.
- Bruto oppervlakte 114 m² tot 149 m² , balkon 12 m².
- Prive parkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder
- Oplevering : direct beschikbaar

- Koopsommen vanaf € 375.000,- v.o.n. -

- NU NOG 4 LUXE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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KOM OOK NAAR
DE NVM OPEN HUIZEN ROUTE
OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER A.S.
VAN 12.00 TOT 15.00 UUR
ZIE WWW.GREEVENMAKELAARDIJ.NL
VOOR DE DEELNEMENDE PANDEN!

Gemeente Zandvoort

(Nomineren kan tot uiterlijk 24 september a.s.)

Ondernemer
van het jaar 2012
Nomineer de ondernemer
die volgens u in 2012
het meeste LEF toont!

Stuur een mail met de naam van het bedrijf,
voorzien van een toelichting, naar

ovhj@zandvoortsecourant.nl
UNIEK PENTHOUSE
Residence Pandora Poststraat 11 Zandvoort
OPEN HUIS zaterdag 29 september 2012
Tussen 12.00 en 15.00 uur

- Bruto oppervlakte 210 m² , terras 80 m² , balkon 6 m².
- 3 slaapkamers, met eigen badkamer een inloopkast
- Luxe afwerking
- 4 parkeerplaatsen
- Oplevering : direct beschikbaar

- Koopsom € 1.250.000,- K.K.
Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Theo Wijnen
Onlangs gaf het Zandvoorts Mannenkoor een concert ter

gelegenheid van het 30-jarig jubileum. Bij vele stukken
werden de zangers op de piano begeleid door Theo Wijnen

(80), die ook een fantastische solo speelde. Dat resulteerde

in een 400-koppige staande en minuten durende ovatie.
De mededeling dat dit tevens zijn laatste officiële uitvoering was, maakte mij extra nieuwsgierig om meer van de

muzikale achtergrond van deze bescheiden man, die sinds
1982 in Zandvoort woont, te weten te komen.

Theo is in Brabant geboren en speelde al op zeer jeugdige
leeftijd piano in het café van zijn vader, zelfs als 12-jarige
in de oorlog speelde hij spontaan voor Britse generaals.
Al op 15-jarige leeftijd vertrok Wijnen vanuit
Someren naar Amsterdam om aan het
conservatorium te studeren met als
bijvak orgel; een studie van 7 jaar
(die hij betaalde door ’s avonds
achter de toetsen te zitten in
het Apollo-hotel) en die succesvol werd afgerond met
het solistendiploma. Ook is hij
20 jaar als organist verbonden geweest aan een kerk in
Amsterdam.

‘90 werd Theo ‘uitgeleend’ aan het chique hotel Des Indes
in Den Haag.
Theo: “Mijn grote kracht was het aanvoelen en aanpassen
van het repertoire. Alle nieuwe melodieën die ik bijvoorbeeld op de radio of in een film hoorde, kon ik de volgende
dag al door middel van mijn eigen notaties spelen.” Thuis
speelt hij nog dagelijks op zijn 100 jaar oude Bechstein
piano en hij zal zeker nog wel eens af en toe een klein
concert geven in de Bodaan of een koor begeleiden, want
helemaal stoppen past niet bij hem. Vanaf het moment
dat Theo in Zandvoort kwam wonen, wilde hij ook hier zijn
muzikaliteit en prachtige pianospel inzetten, onder andere
bij het toenmalige Zamor, het ANBO Koor en uiteraard het
Zandvoorts Mannenkoor. Met dit laatste koor heeft hij vele
mooie, maar ook droevige momenten meegemaakt, zoals onlangs bij het onverwachte
overlijden van Ewit, Eepie, Keur. Tijdens
het afscheid speelde Theo speciaal
voor hem het lied ‘Traumerei’ van
Robert Schumann, meer bekend
als ‘Droomland’, omdat hij wist
dat Eepie dit zo mooi vond.

Hij wil tot slot benadrukken dat hij met het laatste
applaus en interview met
een zeer tevreden gevoel
“Na mijn studie moest ik in
terugkijkt op zijn leven. Heel
militaire dienst en toen ik er
belangrijk hierbij is vooral zijn
uitkwam, besloot ik niet in een
vier jaar geleden overleden partner An geweest, die er altijd voor
orkest te gaan spelen, maar bruhem was. “Zij kon fantastisch koken
taal te solliciteren bij het befaamde
en zorgde er voor dat er elke dag een
Amstel Hotel”, vertelt hij met veel passie.
Theo Wijnen
schoon o verhemd klaar lag. Met de feestdaOngelofelijk, dat hij daar op 24-jarige leeftijd
gen en in de weekenden moest ik altijd werken en dat
werd aangenomen en daar maar liefst veertig jaar
als huispianist voor de groten der aarde heeft gespeeld. was natuurlijk voor haar niet altijd even prettig, hoewel
Zijn plakboek laat een keur aan bijzondere reacties zien. wij gelukkig ook vele fantastische vakantiereizen hebben
Zo schreef Willem Duys eens in een uitgebreid artikel: gemaakt. Haar ben ik uiterst dankbaar voor de 60 jaar dat
“Het 5-sterren etablissement heeft een 6-sterren huis- wij bij elkaar waren en ik mis haar nog iedere dag.” Via
pianist” en een andere reactie luidt: “A pianist of world- Skype, en nu voor enige weken over, heeft Theo regelmatig
class, worth the grandeur of the majestic Amstel Hotel”. contact met zijn zoon en kleindochter Charlotte (23) in
De wereldberoemde klassieke pianist Vladimir Horowitz Amerika. Zij is een zeer begaafd hoboïste, die in het New
liet zijn bewondering voor het spel van Wijnen blijken York Symfonieorkest speelt en daar is hij terecht trots op.
en dat gold eveneens voor vele anderen, zoals Arthur De genen heeft zij dus niet van een vreemde!
Rubinstein, Robert Stolz en van de Russische premier
Michail Gorbatsjov tot koningin Juliana en prins Bernhard Theo, in alle opzichten bedankt dat wij een kijkje in jouw
aan toe! Tijdens de verbouwing van het hotel begin jaren rijke en muzikale leven mochten krijgen.

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

Zeer koel en wisselvallig
tot in het weekend

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

Weerkundige rekenmodellen hebben momenteel nog

veel moeite met het al dan niet absorberen van voor-

malige orkanen in hun modellerie. Gaat de extra-tropische cycloon Nadine nabij de Azoren op de Atlantische

Oceaan ons in positieve of negatieve zin beïnvloeden?
Of blijft de ex-orkaan op veilige afstand en werpt

deze juist een warmbloedig hogedrukgebied op boven
Midden-Europa?

In dit laatste scenario (excycloon blijft op gepaste
afstand) kan het nazomerweer gereanimeerd worden bij zwoele zuidelijke
winden, maar waarschijnlijk gebeurt dat deze week
nog niet. Eerder wordt het
nog koeler op de donderdag
en vrijdag, als de bovenlucht geïnjecteerd wordt
met een portie koude van
hoge breedten. In combinatie met het nog relatief
warme Noordzeewater
ontwikkelen zich dan enkele flinke buien met kans
op onweer.
Maximaal wordt het veelal
niet veel warmer dan 15-16
graden in Zuid-Kennemer
land en mocht het tijdens
de nachten langer uitklaren
kan het kwik in de kleine
uurtjes teruggaan naar 8
graden. Uiteraard waait de
wind steeds tussen (zuid)
west en noordwest en is af
en toe (vrij) krachtig.
Rond vrijdag komt een hogedrukgebied via het westen naderbij en die ontwikkeling kan juist tijdens het
aanstaande weekend even

wat beter weer geven. Met
wat meer zon kan het kwik
overdag wat winst maken,
terwijl het in de nacht juist
een graad kouder wordt.
De Zandvoortse buienactiviteit lijkt in ieder geval tijdelijk onderdrukt te worden
rond zaterdag. Zondag ligt
een volgende storing, met
in de loop van de dag sterk
toenemende neerslagkansen, trouwens al wel weer
op de loer.
Nogmaals, de onzekerheid
vooral op de middellange
termijn is vrij groot vanwege het gedrag van die genoemde ex-cycloon, maar
de kans is toch wel groot
dat het wisselvallige weer
vanaf zondag gewoon weer
een vervolg krijgt. De kans
op de installatie van een
diepe zuider met 23-25 graden bij ons lijkt vooralsnog
niet zo groot, maar is tevens
niet onrealistisch. Volgende
week weten we veel meer.
Extra weerinfo eventueel
via www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

15

15

16

17

Min

10

10

9

9

Zonuren

2,5

3

6

4

Neerslag

50%

65%

25%

85%

wzw. 4-5

wnw. 4-5

no. 4

zzo. 4

Weer
Temperatuur

Wind

15

Portretten en landschappen van Lottie Buit
In de gangen van Stichting De Bodaan hangen al enige tijd prachtige schilderijen van kun-

stenares Lottie Buit uit Haarlem. Deze zijn daar elke dag te bewonderen en blijven nog

twee weken in expositie. Tot groot genoegen van bewoners en bezoekers die dagelijks
genieten van de prachtige werken.

De gewaardeerde kunst van Lottie Buit

Lottie Buit schildert met
veel passie portretten
in zwart/wit en kleur.
Gezichten die, door licht
beschenen, de verschillend
kanten van de mens laten zien. Acrylschilderijen
waarin ook ruimte is voor
boeiende vormen. Altijd gelijkend want dat vind ze een

voorwaarde. Nu eens wat
schilderachtiger en dromeriger, dan weer grafisch en
tekenachtig en soms tegen
het fotografische aan. Maar
altijd met veel liefde.
Vaak geven dierbaren, om
vele verschillende redenen,
de opdracht om hun ge-

liefde familielid te vereeuwigen. Of is een jubileum
een aanleiding om een
portret te laten schilderen
door Lottie. Het kind van
baby tot jong volwassene
is een geliefd onderwerp
voor portret en het hangt
dan eerst bij de ouders of
grootouders en later bij

de kinderen zelf. Ook is
het prachtig als de oudere
mens geportretteerd wordt.
Niet zelden wordt dan het
portret afgebeeld op een
rouw- of gedachteniskaart
en krijgen daarmee alle
vrienden en familieleden
een zeer persoonlijk aandenken. Daarnaast blijven
de portretten van de voorouders nog vele jaren in
de familie. Tijdloos geschilderd hebben al vele mensen
ontroerd een schilderij van
Lottie in ontvangst mogen
nemen.
Buit, opgeleid aan de
Amsterdamse, door Willem
van Oranje opgerichte Rijks
academie voor Beeldende
Kunsten, voelt zich vrij om
daarnaast ook landschappen en zelfs abstracte schilderijen te maken, want juist
de afwisseling houdt haar
scherp. Lottie Buit geeft ook
schilderlessen in haar eigen
atelier in Haarlem. Zij is bereikbaar via 06-510 55 663
of via www.lottiebuit.nl .

Alle sportverenigingen sterker door SportServiceDesk
De website SportServiceDesk.nl is op donderdag 13 sep-

tember feestelijk gelanceerd. Dit gebeurde tijdens het Europees Kampioenschap honkbal. Deze nieuwe landelijke

website is een samenwerking van provinciale sportorganisaties, verenigd in Sportkracht12.

KNBSB tekent contract SportServiceDesk

Hierdoor kunnen vrijwilligers van sportverenigingen uit het hele land
nu gratis gebruik maken
van alle informatie op de
Spor tServiceDesk. Ook
16

kunnen verenigingen met
deze informatie zichzelf
versterken en oplossingen
vinden voor alle knelpunten die spelen binnen verenigingen. Vanaf nu is de

SportServiceDesk de kracht
achter elke sportvereniging!
Nederland telt meer dan
29.000 sportverenigingen.
Al deze verenigingen zijn afhankelijk van enthousiaste
vrijwilligers, van voorzitter
tot trainer, redactie, of jeugdcommissielid. Enthousiasme
alleen is in deze moderne
tijd echter niet meer genoeg. Sportverenigingen
worden uitgedaagd om
steeds meer initiatieven te
ontplooien om hun maatschappelijke rol en functie
te vervullen of te vergroten.
Kennis hierbij is onmisbaar.
Op SportServiceDesk.nl
vinden vrijwilligers, maar
ook besturen, 24 uur per
dag praktische informatie
over twintig verschillende
thema’s zoals ledenbinding,
vrijwilligers, jeugd en sponsoring. Zo staan op de site
tips om leden of vrijwilligers
te werven en te behouden.

Ook staan er standaarddocumenten op die verenigingen kunnen downloaden en
gebruiken, zoals een voorbeeld sponsorcontract. En
nog veel meer. Deze service
is gratis, anoniem en zonder
inloggen!
De verschillende provinciale sportorganisaties,
zoals bij ons Sportservice
Noord-Holland, verenigd in
SportKracht12 hebben zich
samen sterk gemaakt om
kennis landelijk beschikbaar
te maken voor alle verenigingen. Provinciale grenzen vormen dus geen belemmering
meer. Samen maken de provinciale sportorganisaties
verenigingen krachtiger. Ook
blijven zij zich provinciaal
sterk maken voor sportstimulering in hun eigen provincie. De lancering van de
SportServiceDesk is mede
mogelijk gemaakt door de
Grote Clubactie.

7 weken geen ‘Prinsenbrug’
Een van Haarlems drukste bruggen, de Prinsenbrug, gaat
na de zomervakantie zeven weken uit de roulatie. Tussen
24 september en 12 november is de brug ter hoogte van
de voormalige Drostefabriek afgesloten voor het weg- en
waterverkeer. Vooral Zandvoortse forensen die gewend
zijn om via deze brug naar Amsterdam rijden, zullen een
alternatieve route moeten zoeken.
De Prinsenbrug bestaat eigenlijk uit twee bruggen, een
hefbrug aan de oostzijde en
een basculebrug aan de centrumkant. De hefbrug is in
2006 al vervangen, nu is het
basculedeel aan de beurt.
Dit scharnierende brugdeel
verkeert door het vele autoverkeer en de kwetsbare
constructie in slechte staat.
De houten bedekking laat
vaak los en veroorzaakt veel
geluidsoverlast. Het brugdek
wordt vervangen door een
geheel stalen constructie.

Vanaf 24 september wordt
het oude brugdek ver
wijderd en vervangen door
het nieuwe exemplaar,
dat elders wordt gemaakt.
D e ze w e r kza a m h e d e n
nemen zeven weken in
beslag en maken elk verkeer
over en onder de brug onmogelijk. De gehele afsluiting van de Prinsenbrug zal
ingrijpende gevolgen hebben voor het verkeer in de
stad en ook in de omringende gemeenten waaronder
Zandvoort.

Handen uit de mouwen
bij Dierenbescherming

Donderdag 6 september was het een drukte van jewelste
bij het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Rabo
bank Haarlem en Omstreken hield hier haar jaarlijkse

vrijwilligersdag. Circa 40 Rabobankmedewerkers staken
de handen uit de mouwen.

Bankmedewerkers hard aan het werk

Flink veel onkruid werd gewied, dierenhokken schoongemaakt, een tuinhuisje
gebeitst, het Dierena mbul anc eg ebouw werd op
geruimd en geverfd en
bewoners van de Hartekamp
konden lekker met de honden
spelen en knuffelen.
Directievoorzitter Wiegert
Mulder: “Als coöperatieve
Rabobank vinden wij het belangrijk onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dit
doen wij onder andere door
sponsoring van lokale vereni-

gingen en projecten, maar ook
met de jaarlijks terugkerende
vrijwilligersdag. Ieder jaar
helpen wij een ander project
of instelling.” Dit jaar viel
de eer dus te beurt aan het
Dierentehuis Kennemerland
dat volledig afhankelijk is van
giften en vrijwilligers. Een
dergelijke grote groep die de
handen uit de mouwen kwam
steken was dan ook meer dan
welkom. Klussen waar de vaste groep vrijwilligers al langere
tijd niet aan was toegekomen,
werden door de medewerkers
van de Rabobank opgepakt.
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Uitgesproken!

Interview

Vive La Mango’s

Dilemma

Stelt u zich eens voor. U wilt naar een Zandvoortse

strandtent maar wel met een mooi-weer-garantie. In

Nederland is die garantie doorgaans ver te zoeken maar
toch bestaat er een paviljoen dat dit wel kan waarborgen. De ongedwongen sfeer, een koud biertje en een lekkere menukaart met een graad of 32 uitkijkend op een
mooie zee.

door Maxim Roos

Al jaren kennen wij Mango’s, dat deze ingrediënten zeker
in huis heeft. Echter, bent u in Zuid-Frankrijk, in de buurt
van Cap d’Agde om precies te zijn, dan kunt u met gemak
even een kijkje nemen bij Franse versie van Mango’s.
Thijs en Kim van Lierop zijn vorig jaar met een goed plan
van Mango’s Zandvoort afgereisd naar deze mooie Franse
badplaats om daar een tweede paviljoen op te zetten. Dat
ging niet zonder slag of stoot met de regelgeving in dat
land. Als u denkt dat wij bureaucratisch zijn dan valt uw
mond open van verbazing als u hoort wat er in Frankrijk
allemaal nodig is. In vijfvoud.
Toch mocht het de pret niet drukken en met veel ijver en
motivatie is het ze dan ook gelukt om er een unieke strandtent van te maken. “Uniek is het voor de Fransen”, zo legt
Thijs uit, “het enige dat de lokale bevolking namelijk kent,
zijn zeer luxe maar tevens prijzige clubs. Zien en gezien
worden is dan ook een bijkomend aspect voor degenen die
daar komen.” Thijs was van mening dat er ook ruimte is
voor een paviljoen zoals wij die kennen. Geen dure aankleding, iedereen is bijna verplicht zich op zijn of haar gemak
te voelen, zonder jetset-houding. De Fransen begrepen hier

Thijs en Kim voor hun Franse versie van strandtent Mango's

niks van. Ze worden aangesproken als vrienden en niet als
keizers, ze mogen zichzelf zijn en worden met een lach en
een grap ontvangen. Totaal vernieuwend maar zeker niet
zonder succes.
Wat betreft hun persoonlijke leven, met hun twee kinderen
Iris en Sky, zijn er natuurlijk heel wat veranderingen. In mei
is het gezin voorgoed in Cap d’Agde gaan wonen. Gelukkig
zijn kinderen zo gewend aan een nieuwe taal en die gaan
dan ook gewoon naar een plaatselijke school. Voor Kim is
het prima te doen. Zij werkt als stewardess bij Air France
en heeft dus alleen een andere opstapplaats. Nu helpt ze
nog mee in Mango’s maar in de toekomst is het strand
Thijs zijn project, zodat zij parttime kan vliegen en voor de
kinderen kan zorgen.
Hier is het tot half oktober nog flink aanpoten op het
strand, maar de eigenwijze Fransen stoppen al met hun
strandtent. Behalve Thijs, die gaat gewoon nog even door.
En dat maakt ze uniek. Letterlijk en figuurlijk!

Kijk nou eens!

Vijf afspraken op 1 dag, waarvan 3 met eten. Het was
gewoon niet mogelijk. Het zou de hele middag en avond
alleen maar rijden zijn geworden. We kozen er twee. Mijn
neef werd 40 jaar. Dat zijn toch van die gedenkwaardige
momenten. Stilstaan bij het ouder worden. Terugblikken
op je leven dat al gepasseerd is. Maar niets van dit alles,
gewoon gezellig geborreld. Kindjes die de show stalen
omdat ze laat op mochten blijven en met schalen lekkers
rondliepen. En weer eens een persoonlijke ontmoeting
met mijn tante die al jaren in het buitenland woont.
Maar de klok was intussen naar 22.00 uur geschoven.
Op naar het volgende feest, het was tenslotte nog een
stukje rijden. De neef van manlief was 15 jaar samen
met zijn vriendin, wat groots gevierd mocht worden in
boerenstijl. De enorme boerderij die zij bezitten was logischerwijs een prima onderkomen voor deze avond.
Rijen dik van auto’s op het weiland en fietsenrijen dik
tegen de schuurmuren. We werden verwelkomd door
een passende mestgeur. Zeker 150 mensen stonden met
elkaar te lachen, te kakelen en te dansen in de feesthal.
Mooi gezicht. Geen kickende Joss Stone, maar vervlogen
jaren ’80 muziek, op geluidsvolume standje 9. De bar
werd druk bediend. We waren net op tijd voor het voordrachtje van dochterlief, de super lollige sketch van de
beste maten van de man des huizes en voor het buffet
dat geopend werd. Mijn stem intussen hees door inspirerende gesprekken die boven de geluidsnorm probeerden
uit te komen. We hadden besloten er geen nachtwerk
van te maken, maar wie heeft dat voor het zeggen? Zelf
zou je zeggen, maar het was lang geleden dat we gedanst hadden. Ongedwongen heerlijkheid.
Tot in de kleine uurtjes heb ik mee staan hoppen. Als
afsluiting samen in een kring met het liefdespaar in
het midden, omringd door kaarsjes
en mensen hand in hand. Je weet
toch nooit hoe dingen lopen in het
leven. Omarm ze en geniet, en dan
kan toch zomaar blijken dat voor alle
dilemma’s een oplossing bestaat.

‘Eenvoud
is beter dan
twee fout.’

door Ramona Jonkhout

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

‘De maan schijnt door de straten.
Wat is hij groot! Wat is hij mooi!’
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21 7\30
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De oplossing staat elders op deze pagina

Nelis heeft waarschijnlijk een hele tijd op straat gezworven. Toen hij voor het eerst
in het asiel kwam was hij heel erg bang en niemand kon hem toen aanhalen. Nelis was erg
mager en verwaarloosd maar inmiddels is hij weer helemaal op gewicht. Wat een knappe

kater is het geworden! Hij houdt nog steeds niet van aanhalen hoewel daar al wel een
sterke verbetering in te zien is; hij vindt aandacht krijgen wel erg interessant. Met veel
geduld zal hij wel bijdraaien en komt hij eerdaags vragen om een aai over zijn bol. Nelis

kan het prima vinden met andere katten maar honden en kinderen vindt hij niet zo leuk.

Nelis is op zoek naar een huis met een tuin want hij wil erg graag lekker naar buiten.
Heeft u het geduld dat nodig is om Nelis uit zijn schulp te trekken? En heeft u een huis

met een tuin? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze knappe jonge kater.
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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aardappelen, totaal
ca. 600 g, geschild
en in kleine blokjes,
4 teentje knoflook,
gepeld en gehakt,
120 g boter,
bloem,
2 l. kippenbouillon,
800 ml slagroom,

Bereiding:

Oplossing Kakuro
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of blaadjes van de
bleekselderij,
gehakt (naar keuze),
4 laurierblaadjes,
grof gesneden champignons (facultatief)
zeezout en zwarte peper,
bladpeterselie,
alleen de blaadjes.

Verhit een grote koeken- of stoofpan met dikke bodem tot hij heet is. Doe de venusschelpen erin, voeg een scheutje witte wijn toe en leg een goed sluitend deksel op
de pan. Schud hem even heen en weer en stoom de schelpen 3-4 minuten, tot ze zijn
geopend. Doe de venusschelpen in een vergiet boven een grote kom om de sappen
op te vangen. Haal zodra u de schelpen kunt vastpakken de meeste schelpdiertjes uit
hun schelp, maar laat sommige z itten voor de presentatie; gooi schelpen die niet zijn
opengegaan weg. Verhit de olijfolie in een koekenpan, voeg het spek toe en bak het
3-4 minuten, tot het krokant is. Doe de uien, bleekselderij, aardappelen en knoflook (en
eventueel de champignons) erbij en bak alles zachtjes 6-8 minuten, tot de groenten
zacht beginnen te worden. Voeg de boter toe, dan de bloem en bak alles al omscheppend nog een paar minuten. Schenk de slagroom, de kippenbouillon en het achtergehouden vocht van de venusschelpen erbij. Voeg de gehakte selderijblaadjes, als u die
gebruikt, het laurierblad en zout en peper toe. Breng alles zachtjes aan de kook en laat
het 20-30 minuten sudderen, tot de groenten zacht zijn en de chowder dik is. Voeg alle
venusschelpen toe en warm de soep 2-3 minuten al roerend door op laag vuur. De soep
mag niet meer koken! Schep de Boston Clam Chowder in voorverwarmde kommen en
garneer met de blaadjes peterselie. Serveer hier heel grof boerenbrood bij.
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Dier van de Week

• 12 grote kruimige

pen, schoongemaakt
wat witte wijn,
olijfolie,
400 g op gerookte bacon
of gerookt spek, in reepjes,
8 uien, gepeld en fijngehakt,
8 stengels bleekselderij,
boven- en onderkant afgesneden, fijngehakt,
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De oplossing staat elders op deze pagina

• 4 kg levende venusschel-
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De tijd dat er in Nederland verse clams, dan wel venusschelpen, zijn te
verkrijgen, breekt weer aan. Deze rijke, romige soep wordt gezien als één
van de lekkerste Amerikaanse soepen. Zijn verrukkelijke smaak dankt hij
grotendeels aan het spek en de clams. De soep wordt van oudsher met
de zogenaamde ‘oyster crackers’ gegarneerd, een soort ronde croutons. In
San Francisco wordt clam chowder als een voedzame lunch soms in een
uitgeholde bol zuurdesembrood opgediend. Aan het koken dus!

7

5

=

22

8

11 8\23

veel dikkere schelp. Een Clam Chowder is een zeer voedzame maaltijdsoep.
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met een venusschelp redelijk is te vergelijken. Alleen heeft de clam een
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Boston (VS). Het hoofdingrediënt is de zogenoemde clam, die in Europa
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Clam Chowder is een van de beroemdste gerechten uit de streek rond
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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

Kook
eens
Anders
Kook eens Anders
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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.

Breinbreker
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Raadhuis van Zandvoort bestaat 100 jaar
Heden Verleden

door Nel Kerkman

(deel 2)

Het raadhuis van Zandvoort bestaat deze maand precies 100 jaar. In twee delen duiken we in de historie van
het markante gebouw dat al een heel leven achter de rug heeft. Deze week het 2e en laatste deel.

Politiebureau

Raadhuis zonder fontein, bld03443

Voorkant van Raadhuis

Het vlindervormige gebouw kent twee verdiepingen met
een zolder en heeft een schilddak met aankapping en
leistenen in Maasdekking. De voor- en zijgevels van het
gebouw zijn representatief van opzet terwijl de achtergevel sober is opgetrokken. Bij de voorzijde ligt de nadruk op
de in Lodewijk XV-stijl gedecoreerde, in zandsteen uitgevoerde middenpartij met bordes dat bereikbaar is via twee
trappen. Aan de buitenzijde, tegen het bordes, geflankeerd
door het Zandvoorts wapen is de spreuk:
"Trekt u niet aen wat yeder secht maer doet
dat billijk is en recht A.D. MCMXII (1912)"
Het bordes geeft toegang tot de hoofdingang op de eerste etage. De zware deur met gebeeldhouwde naald, is
voorzien van koperen kloppers en wordt overwelfd door
een gebogen deurkalf, gebeeldhouwd met zee-attributen
en daarboven een antiek bovenlicht met aan beide zijden
een lantaarn. Het bovengedeelte draagt het wapen van
Zandvoort in lazuur en goud, geflankeerd door twee grote
vissen, een neptunusdrietand verheft zich in het midden
achter de groepering.

Vanaf de ingebruikname tot 1949 was in het raadhuis tevens
het politiebureau gevestigd. De mooie houten deur bevond
zich aan de zijgevel van de Haltestraat (nu medewerkers
ingang). Vroeger stond ‘politie’ in zandstenen letters boven
de ingang. Dit is natuurlijk niet meer het geval, maar de uitvoerige symboliek op de gebeeldhouwde deurnaald spreekt
voor zich. Aan de voorzijde van het raadhuis, onder het bordes, bevond zich een deur die leidde naar twee cellen. De
een links, de ander rechts van de deur. Het politiebureau is
in 1949 verhuisd naar een voormalig schoolgebouw aan de
Hogeweg 37, waar in de jaren 80 een nieuw politiegebouw
is herrezen.

Fontein

Een ingrijpende verandering aan het exterieur ontstond in het jaar
1949, toen de grote houten toegangsdeuren
naar de cellen onder het
bordes verdwenen, om
plaats te maken voor
het afscheidscadeau
aan burgemeester Van
Alphen: een fontein. Het
ontwerp van de granieten fontein is gemaakt
door Ir. Friedhoff en de
heer J. Zietsma, architect. Drie spuitende
haringen (naar een
ontwerp van de beeldhouwster F. Limpers te
Amsterdam) symboliseren het wapen van
Zandvoort.

Eerste steen van het nieuwe gedeelte

te het bestuur zes jaar om het eens te worden over
de bouwplannen. Uiteindelijk zijn de ontwerpen van
ir. C.J. Wagenaar en W. Ingwersen eerst samengevoegd en
vervolgens vanwege de hoge kosten vereenvoudigd. Eind
1979 kon de bouw eindelijk van start. Een voorspoedige
bouw zorgde ervoor dat de nieuwe vleugel in november
1980 in gebruik kon worden genomen. Het aangebouwde
deel bestaat uit twee verdiepingen en beschikt onder meer
over een ruime ondergrondse archiefkelder.

Tweede aanbouw 1995

Ondanks het gereedkomen van de nieuwe vleugel hadden
niet alle afdelingen er hun intrek. Burgerzaken bleef in de
Schoolstraat en Onderwijs en Personeelszaken zaten in
het gebouw op Raadhuisplein 4. De oorspronkelijke opzet
om alle afdelingen gezamenlijk te huisvesten kon in 1995
wel worden verwezenlijkt met de uitbreiding die werd
ontworpen door architect H.J. Henket. De nieuwe vleugel
sluit aan op de bestaande bouw en heeft drie verdiepingen.
Het oogt ruimtelijk door de vide en de hoge entree. Op de
begane grond bevindt zich een centrale hal waarin de balie
voor het publiek is gevestigd.

Raadhuis front met fontein

Eerste aanbouw

Zijgevel rechts, bld15560

Het architectonisch raadhuis bleek later niet berekend te zijn
op de geweldige uitbreiding die Zandvoort te wachten stond.
Verschillende diensten moesten in de loop der jaren elders
worden ondergebracht. Publieke werken, gemeente ontvanger en volkshuisvesting verhuisden naar het Raadhuisplein,
de bedrijven werden ondergebracht in de nieuwe, na de oorlog gebouwde water- en uitzichttoren. Sociale Zaken kreeg
een pand aan de Hogeweg. In 1973 kregen vier Zandvoortse
architecten de opdracht een ontwerp te maken. Het kost-

De eerste uitbreiding van 1980, bld22690

Bron: 120 jaar Zandvoortse kranten
Foto’s: archief Genootschap Oud Zandvoort
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2012
Vergadering college
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 37 en
de verdere in week 37 door het college genomen besluiten
zijn in week 38 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert dinsdag 25 september 2012
om 15.00 uur in vergaderruimte 1.

Bestemmingspla n “Strand en Duin”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8
van de Wet op de ruimtelijke ordening het bestemmingsplan
“Partiële herziening bestemmingsplan Strand en Duin” op
11 september door de gemeenteraad van Zandvoort is
vastgesteld.

Aanleiding

Het bestemmingsplan “Strand en Duin” is vastgesteld op
27 november 2008. Het is goedgekeurd op 8 juni 2009 en
vastgesteld op 7 augustus 2009. Dit bestemmingsplan bevat
bouwvoorschriften ten aanzien van de strandpaviljoens, de
jaarrondpaviljoens, de zeilvereniging, de watersportvereniging
en de strandhuisjes. De partiële herziening betreft een aanvulling van deze bouwvoorschriften.
In dit bestemmingsplan zijn geen bepalingen inzake de hoogte
van de zandbanketten opgenomen. Dit werd voorheen door
het Hoogheemraadschap Rijnland geregeld. Rijnland heeft
geen bepaling meer in de keurvergunning opgenomen die
de hoogte van de zandbanketten bepaalt. Dit impliceert dat
de zandbanketten ongelimiteerd opgehoogd zouden kunnen
worden. Om deze ontwikkeling tegen te gaan wordt in deze
partiële herziening de maximale bouwhoogte van de vloer van
de bouwwerken aangegeven.
De huidige voorschriften in artikel 4 lid 3 van het bestemmingsplan worden aangevuld.

Inzage

Het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting en planregel
(met bijbehorende stukken), ligt vanaf 21 september 2012 gedurende 6 weken ter inzage:
gedurende de openingstijden bij de centrale balie in het raadhuis, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Daarnaast zijn de stukken op De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website (www.zandvoort.nl) onder
actueel, plannen en projecten, actuele bestemmingsplannen
in te zien.
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Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de terinzageligging
(beroepstermijn) beroep instellen tegen de vaststelling van
deze partiële herziening 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.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 56, kappen van een boom in de achtertuin, ingekomen 10 september 2012, 2012-VV-104.
- Emmaweg 10, kappen van een boom in de achtertuin, ingekomen 10 september 2012, 2012-VV-105.
Bentveld:
- Zandvoortserlaan 295, kappen boom voortuin, ingekomen
07 september 2012, 2012-VV-102.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Burg.Engelbertsstraat 70-72, vervangen en vergroten dakkapellen, verzonden 12 september 2012, 2012-VV-088.
- Haarlemmerstraat 64, kappen van zes bomen, verzonden
12 september 2012, 2012-VV-089.
- Kennemerweg 78, vervangen van een hekwerk, verzonden
12 september 2012, 2012-VV-091.
- Celsiusstraat 204, kappen van een boom in achtertuin,
verzonden 12 september 2012, 2012-VV-094.
- Kostverlorenstraat 50, wijzigen achter- en zijgevel van de
woning, verzonden 13 september 2012, 2012-VV-081.
Bentveld:
- Bentveldweg 14, vergroten van de bestaande dakkapel,
verzonden 12 september 2012, 2012-VV-098.

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
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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.

Aanstellingsbesluit verkeersregelaar

De burgemeester van Zandvoort heeft op 11 september 2012
besloten om de wegbeheerder van de gemeente Zandvoort,
bekend bij personeelsadministratie gemeente Zandvoort aan
te stellen als verkeersregelaar.

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

badminton

Eerste eredivisie wedstrijd een feit

Het Zandvoortse badmintontalent Imke van der Aar heeft

afgelopen zaterdag op 14-jarige leeftijd haar debuut in de
vaderlandse eredivisie mogen maken. Van der Aar speelde

de laatste partij in het mixed dubbel voor haar club Duinwijck uit Haarlem.

Van der Aar geconcentreerd om de opslag te ontvangen

Het debuut zat er na de eerste verloren wedstrijd van
het eerste damesteam, twee
weken geleden, al een beetje
aan te komen. Duijnwijck verloor toen kansloos met 8-0
van Amersfoort. Het rommelt
binnen de Haarlemse club,
die kort geleden nog tot de
top van Europa hoorde maar
nu te maken krijgt met de
economische crisis, waardoor
sponsoren afhaken. In de ere-

divisie van de Nederlandse
Badminton Bond spelen spelers en speelsters die voor behoorlijk ‘groot’ geld van buiten de landsgrenzen worden
gehaald. Als dat geld er niet
meer is, is het ook einde oefening voor wat betreft dit
soort ‘brood’ spelers. Als dan
ook een aantal vaderlandse
toppers geblesseerd is, kan
het zomaar de kop van een
club gaan kosten.

Na het debacle van twee weken geleden heeft het team
bij de begeleiding aangedrongen om Imke van der
Aar, een vaderlandse topbadmintonster bij de jeugd,
in de selectie op te nemen.
Een smeekbede die de coaches min of meer niet konden negeren. En zaterdag
was dan het te verwachten debuut van onze jonge
plaatsgenoot. In eigen hal,
tegen Almere, speelde een
totaal onbevangen Imke
de tweede mixed partij en
dat ging, vooral in de eerste
game, voortvarend. Aan de
hand haar meer ervaren dubbelpartner Jelle Kelderhuis
werd de eerste game met 2117 binnengehaald. Naarmate
de tweede en de derde game
vorderden, slopen er toch
een aantal foutjes in het spel,
met een 1-2 nederlaag tot gevolg. Gelukkig was de totaalstand voor aanvang van hun
wedstrijd al 5-2 in het voordeel van de Haarlemse club
en werd er dus uiteindelijk
met 5-3 gewonnen.

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
Opnieuw overwinning SV Zandvoort
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft afgelopen
zaterdag een mooie overwinning geboekt in en tegen

Opperdoes. Na afloop stond er 1-3 op het scorebord,
hetgeen voor tevreden gezichten bij onze plaatsgenoten
zorgde.

De wedstrijd begon met
een minuut respectvolle
stilte vanwege het overlijden van Robin Luiten,
een actief en zeer gerespecteerd lid van de
Zandvoortse sportclub,
die vorige week op slechts
41-jarige leeftijd overleed.
Daarna waren de eerste
10 tot 15 minuten voor
SV Zandvoort dat na een
kwartier voor het eerst
het net wist te vinden. Na
een zeer goede aanval over
rechts werd de bal voorgegeven door Chris Dölger,
waarna de bal bij Boy Visser
terecht kwam die vervolgens snoeihard inschoot en
zijn naam als ‘goaltjesdief’
weer eens volledig waar
maakte. Na deze 0-1 werd
Opperdoes steeds sterker
en greep terug naar veelal

fysiek voetbal. Met nog 1
minuut op de klok tot de
rust, zorgde geblunder in
de Zandvoortse verdediging dat de gastheren alsnog met een gelijke stand
de naar de kleedkamer konden gaan, 1-1.
In de rust werd er het een
en ander in de verdediging omgezet. Door Paul
van Oord in te brengen
als rechtsback voor Dölger,
werd er meer rust gecreëerd. Opperdoes kwam
weliswaar sterker uit de
kleedkamer maar verdedigend stond het nu beter
bij de Zandvoorters en na
een slim steekballetje van
Faisel Rikkers op Boy Visser
kwamen de badgasten
in de 75e minuut zelfs op
1-2. Opperdoes bleef ech-

ter een beetje blind komen
waardoor de Zandvoortse
spitsen voorin steeds meer
ruimte kregen. In de 82e
minuut kreeg SV Zandvoort
een corner toebedeeld die
genomen werd door Max
Aardewerk. Boy Visser liet
de bal lopen en stelde zo
Jan Zonneveld in staat de
1-3 aan te tekenen. “Al met
al een lekkere overwinning
al was het misschien wat
geflatteerd. Volgende week
moeten we thuis tegen
DVVA, dat zaterdag thuis
met 0-0 gelijkspeelde tegen Aalsmeer. Dat is altijd
een zeer sterke tegenstander, die op dit moment een
punt meer heeft dan wij”, aldus assistent coach Sander
Hittinger. Deze wedstrijd
op Duintjesveld begint om
14.30 uur.
Overige uitslagen 2e klasse
A: AMVJ – AFC: 2-0; Haarlem/
Kennemerland – OSV: 1-3;
ZOB – NFC: 4-2; WV-HEDW
– Monnickendam: 3-0 en
Overbos – HBOK werd 2-7.
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autosport

Dennis van de Laar
snel op Nürburgring
Dennis van de Laar heeft op de Nürburgring zijn strijdlust

laten zien. De Formule 3-rookie reed de drie races met het

Ard Keff vergroot opnieuw zijn voorsprong
Nog steeds hebben de concurrenten van Ard Keff geen antwoord op de manier van rijden

van de Zandvoorter. De klassementsleider kwam afgelopen weekend niet echt in de pro-

blemen, tijdens de twee races in de BMW E30 cup waar de regerend kampioen in uitkomt.

mes tussen de tanden na een moeizaam verlopen kwalifi-

catie. Dat resulteerde in veel inhaalacties en snelle rondetijden voor de coureur uit de stal van Frits van Amersfoort.

Dennis van de Laar

“De kwalificatie was gewoon
een compleet drama. Op
nieuwe banden had ik last
van verkeer en tweemaal
was er code rood. In de races
heb ik zeker vijftien goede inhaalacties gepleegd, terwijl
inhalen op de Nürburgring
met de Formule 3-auto’s niet
eenvoudig is. Dat gaf een lek-

ker gevoel. Mijn rondetijden
hoorden in de top van het
veld thuis dus het was erg
zuur dat het in de kwalificatie net niet op de juiste plaats
viel. Na twee raceweekends
waarin ik vanaf de eerste rij
mocht starten was dit even
slikken maar de snelheid
in de races was supergoed.
Dat stemt me erg positief
voor het volgende weekend
op Hockenheim. Daar gaan
we weer vlammen”, legde
onze jonge plaatsgenoot uit
die ook nog meldde dat er
achter de schermen mooie
ontwikkelingen gaande zijn,
waarover hij op korte termijn
meer naar buiten hoopt te
kunnen brengen. Over twee
weken wordt het seizoen van
het Duits Formule 3-kampioenschap afgesloten op de
Hockenheimring.

Ard Keff blijft de te kloppen man | Senten-Images

In de vrije training liep het
niet echt gesmeerd en dat
zal waarschijnlijk ook die
ene deelnemer in de BMW
E30 cup moeten hebben
gedacht, toen hij tijdens
die bewuste vrije training
een oliespoor achterliet op
het Zandvoortse circuit.
Tijdens de kwalificatietraining wachtte Keff tot het allerlaatste moment om ver-

volgens de derde tijd neer
te zetten achter de broers
Joshua en Tobias Kreuger.
De beide Kreugers pakten
de kop, voor Keff en zijn
directe concurrent in het
kampioenschap Jeroen van
Lierop. Op deze rijder moest
de Zandvoorter het meest
letten omdat die relatief
dichtbij Keff staat in de stand

om het kampioenschap. De
Zandvoortse klassementsleider reed een puntgave
race in misschien niet de
snelste wagen, maar door
de effectieve rijstijl van hem
kregen de anderen het knap
lastig. Eerst wist Keff Tobias
Kreuger te verschalken en
door een foutje van Joshua
Kreuger in de laatste ronde,
trok hij de overwinning naar

zich toe. “Hij verremde zich in
de Renault bocht”, aldus de
Zandvoorter.
In de tweede race moest
Keff de overwinning laten
aan Marcel Flens, tweede
werd Leonard Batenburg
en derde Gert Jan Inpijn.
De Zandvoortse kampioen moest genoegen nemen met een vierde plaats.
Minder te spreken was Keff
over het gedrag van de
beide broers Kreuger. “In de
Gerlachbocht zat ik even na
de start er al naast, maar
hij liet hem naar buiten lopen”, gromde hij na afloop.
Hier ging het om Tobias.
Even later ging het weer
mis, toen de Zandvoorter
in de Tarzanbocht buitenom probeerde te passeren.
Opnieuw een kegel, dit keer
van Joshua. “Ik denk dat hij
het niet kon verkroppen dat
ik zijn broertje passeerde”, aldus Keff. Toch deed hij goede
zaken omdat hij in zowel de
eerste race als in de tweede
race concurrent van Lierop
wist voor te blijven.

Spannende races tijdens Trophy of the Dunes
Voor jonge coureurs is het Noord-Europees kampioen-

schap in de Formule Renault 2.0 een prima opstap naar
de ‘World Series by Renault’ en Formule 3. De toeschouwer van de Trophy of the Dunes, die aankomend weekend

plaatsvinden, zal deze klasse van dichtbij kunnen bekijken
omdat deze formulewagens dan een aantal races zullen
gaan rijden.

Trophy of the Dunes 2011 | Foto: Chris Schotanus

Het kan ook zo maar zijn,
dat er een Nederlander op
het podium terecht gaat komen. Het team van Frits van
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Amersfoort heeft met Jeroen
Slaghekke een prima kandidaat, maar ook Frank Suntjes,
Meindert van Buuren jr. en

Steijn Schothorst van het
Nederlandse MP Manor
team zijn podiumkandidaten. Het kampioenschap
wordt echter gedomineerd
door Britten. Aan de leiding
gaat Jake Dennis gevolgd
door Jordan King en Josh Hill,
de zoon van oud-formule 1
rijder en wereldkampioen
Damon Hill.
De strijd in het HDI-Gerling
Dutch GT Championship
is spannender dan ooit.
Phil Bastiaans leidt met de
Porsche 911 GT4. Zijn voorsprong bedraagt echter
maar één punt op nummer
twee, de Corvette-coureur
Ferdinand Kool. Daar
weer achter staan Henry
Zumbrink met een andere
Corvette en Nicky Catsburg
met de BMW M3 GT4. Tussen
deze twee bedraagt het ver-

schil ook slechts één punt.
Naast de rijders die strijden
om de nationale titel, zijn er
coureurs die loeren op een
dagsucces. Oud-Zandvoorter
Jan Lammers met een
Porsche is daar één van.
Daarnaast zijn Kelvin Snoeks
en Jan Joris Verheul met de
BMW en Duncan Huisman
met de Chevrolet Camaro
ook niet geheel kansloos.
Het HDI-Gerling Dutch GT
Championship heeft drie races op het programma staan.
In de Formido Swift Cup gaat
Jeffrey Rademaker voor het
Coronel Racing Team aan de
leiding. David Verzijlbergen,
Tommy van Erp en Kim van
den Berg volgen. Net als
het HDI-Gerling Dutch GT
Championship komt de
Formido Swift Cup drie maal
in actie.

Niels Langeveld van het
Zandvoortse Certainty-team
is de kampioenschapsleider
bij de Dutch Renault Clio
Cup. Zijn voorsprong op de
als tweede geklasseerde
Sebastiaan Bleekemolen bedraagt veertig punten. Derde
in het kampioenschap staat
Marcel Dekker.
Op het race-menu van
de Trophy of the Dunes
prijkt ook de naam van het
Burando Production Open.
Deze serie staat niet alleen
bekend om zijn ‘open’-reglement, maar ook om de
diversiteit in deelnemende
bolides. Ook in deze klasse
staan drie wedstrijden op
het programma, waarvan
twee sprintraces van elk 25
minuten. Op zaterdag wordt
een semi-endurance race
verreden van 50 minuten,

inclusief verplichte pitstop.
Te gast tijdens de Trophy of
the Dunes is ook de Supercar
Challenge. Maar liefst dertig
verschillende toerwagens
en GT’s worden aan de start
verwacht op de Zandvoortse
racepiste. Bolides als de SEAT
Leon Supercopa, BMW E46
GTR, Lotus 2/11 en Ginetta
G50 strijden om de zege
in hun klasse, terwijl in de
Sport-klassen wordt gereden met bolides als de BMW
130i Modified, Focus Sports
Silhouette, Renault Clio RS
2.0 en de Lotus Exige Cup.
Met een lekker vol programma belooft het komend
weekend dus genieten te
worden voor raceminnend
Nederland. Kijk voor alle tijden en toegangskaarten op
www.cpz.nl.

hockey

handbal
Winst voor ZHC bij AMVJ

Na een goede start van het seizoen in de thuiswedstijd van
vorige week, een duidelijk overwinning met 5-0 op Westpark 9, waren de dames van de Zandvoortsche Hockeyclub

er ook afgelopen zondag helemaal klaar voor. Nu werd in

Amsterdam AMVJ 16 met 1-3 aan de zegekar gebonden, onder toeziend oog van hun nieuwe coach Jeroen Hofman.

Het damesteam van ZHC voor dit seizoen

In Amsterdam, tegen AMVJ
16, begon de wedstrijd enigszins moeizaam waarbij voornamelijk AMVJ in de aanval
was. Dankzij het goede spel
van de Zandvoortse verdedigsters, met een hoofdrol
voor keepster Tessa Keur,
bleven de ballen echter
uit het doel van onze plaatsgenoten.

Gedurende de wedstrijd
werd Zandvoort aanvallend
steeds sterker. Het resulteerde in een strafbal, die
werd geëist en gekregen
nadat de scheidsrechter in
eerst instantie een strafcorner toekende. Die strafbal
zorgde voor de 0-1 en werd
moeiteloos en zeer kundig
door Masha van Marle v

erzilverd. Door de goede samenwerking van het middenveld met de voorste
linie kon er een mooie aanval worden gepleegd die
resulteerde in de 0-2. Het
was aanvoerster Nathalie
Huisman die, na een voorzet op maat van Ilja Noltee,
haar ploeg voor rust op een
dubbele voorsprong zette.
En nog was het niet op. In de
tweede helft viel AMVJ iets
terug en daar profiteerden
de Zandvoortse dames van.
Een strafcorner, die opnieuw
door Van Marle feilloos benut werd, zorgde voor de 0-3.
Helaas bleef de nul niet gehandhaafd want AMVJ wist
in de laatste seconde van de
wedstrijd nog een doelpunt
te scoren, eindstand 1-3.
Met nog veel ruimte voor
verbetering kijken de dames uit naar volgende week
als zij zondag om 10.30 uur
thuisspelen tegen het 15e
team van Myra.

honkbal
Honkballers kunnen weer niet winnen

Opnieuw hebben de honkballers van ZSC een zware nederlaag geleden. Op eigen veld waren ze afgelopen zondag niet

in staat om het geroutineerde team van Terrasvogels te weerstaan. De IJmuidenaren wonnen met groot gemak met 6-12.

Vangbal van Danny van Soest

Het is aan het einde van het
seizoen telkens het zelfde liedje voor de honkballers van ZSC.
Vakanties, met name de heren
die in de Zandvoortse horeca
werken, en blessures zorgen
ervoor dat manager Han van
Soest bijkans gek wordt om
voor iedere wedstrijd opnieuw
een volwaardig team op de
been te brengen.

Al in de eerste inning kwam
het geroutineerde Terras
vogels met 2-1 op voorsprong en die werd gaande
de wedstrijd stevig uitgebouwd. Voor Zandvoort was
met name de derde inning
heel interessant. Daarin
lieten ze zien dat er toch
een hoop potentieel in
huis is. Tim Scheffer, Youri

Buijen, Thim Koemans,
Ben de Jong en Brett
Disseldorp wisten voor
Zandvoort over de thuisplaat te komen waardoor
de achterstand tot 1 punt
slonk, 6-7. Daarna echter
deed Terrasvogels verdedigend de deur op slot en
scoorde aanvallend nog vijf
punten waardoor er een
einduitslag van 6-12 op het
formulier kwam te staan.
Werpcijfers: Ernesto Von
see: 0x3 slag, 5x4 wijd en
hij kreeg 7 honkslagen
tegen; Dylan Franke: 0x3
slag, 7x4 wijd en hij kreeg
0 honkslagen tegen. Slag
gemiddelden: Danny van
Soest: 3 uit 3 (1.000), Tim
Scheffer 2 uit 2 (1.000) en
Dylan Franke 1 uit 1 (1.000).
komende zondag speelt ZSC
opnieuw thuis. De wedstrijd
tegen RCH begint dan om
13.30 uur.
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ZSC verliest met twee gezichten

De handbaldames van ZSC hebben afgelopen zondag op
eigen terrein twee gezichten laten zien. Weliswaar een

verloren wedstrijd (17-21) maar als de Zandvoortse dames
de eerste helft net zo gespeeld hadden als de tweede, was

een verlies zeker niet nodig geweest. Nu konden de dames
van Zaanstreek opgelucht adem halen.

Doelpoging van Manon van Duijn

Coach Djurre Boukes miste
deze wedstrijd helaas twee
zeer ervaren basisspeelsters,
Laura Koning en Martina
Balk. ZSC was de eerste tien
minuten niet bepaald bij de
les en stond in korte tijd al

met 0-4 achter, voordat het
eerste Zandvoortse doelpunt
aangetekend kon worden.
Vooral de doelvrouw van
Zaanstreek was erg goed op
dreef en pareerde veel ballen.
“Voor de wedstrijd had ik al

gezegd dat het op de verdediging zou aankomen”, zei
Boukes en niets bleek minder
waar. Zandvoort reageerde
te traag en stapte regelmatig niet uit als er weer een
aanval door de Zaanse dames werd opgezet.
Dat veranderde in de tweede
helft. Zandvoort scoorde van
meet af aan en Manon van
Duijn had hier een grote
rol in. Ook Romena Daniëls
was met haar snelheid via
break outs een regelechte
plaaggeest voor Zaanstreek.
Zo kon Zandvoort dichterbij
komen maar de tijd was te
kort, of de achterstand te
groot, om alsnog de punten
in Zandvoort te houden.
Scores ZSC: Manon van Duijn
7; Romena Daniëls 5; Lucia v.d.
Drift 3 en Annelot Kaspers 2
doelpunten. Komende zondag gaat ZSC naar Almere op
bezoek bij Havas.

biljart
Gevoelig verlies in eerste wedstrijd

Afgelopen donderdag werd de eerste wedstrijd in de com-

petitiestrijd van de driebandenbiljarters in de regio-competitie gespeeld. Louis v.d. Mije, Dick Pronk en Ton Ariesen

van team Oomstee 2 traden aan in een moeilijke uitwedstrijd tegen Yverda 3 aan de Camplaan in Heemstede. De
eindstand werd helaas 11-5.

Alleen Dick Pronk wist met
zeer gedegen spel en geroutineerd zijn beide wedstrijden winnend af te sluiten
en scoorde daarmee vier be-

langrijke wedstrijdpunten
voor het team. Ton Ariesen
en Louis v.d. Mije moesten
hun tegenstanders feliciteren. Met een afgedwongen

gelijkspel in de tweede partij wist Louis v.d. Mije nog
een winstpuntje te noteren
waardoor de Zandvoorters
alsnog 5 wedstrijdpunten
binnenhaalden. Vanavond is
het de eerste wedstrijd voor
Oomstee 1. Het is een thuiswedstrijd en wel tegen het
Heemsteedse Bremmetje 3.
De wedstrijd begint rond de
klok van 20.00 uur in café
Oomstee in de Zeestraat.

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:
Op alfabetische volgorde:

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Avenue
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs

Bruna Balkenende
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Greeven, Makelaardij o.g.
P. van Kleeff
Pluspunt
Renew Clinic
Sea Optiek

Shanna's Shoe Repair
& Leatherwear
Slinger Optiek
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Vof Cocarde
VVD Zandvoort-Bentveld
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Verkoopevenement Louis Davidscarré
zaterdag 22 september 11:00-14:00 uur
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Upgrade ac

Ook altijd willen wonen op loopafstand van het strand, de
zee en de duinen? Kom dan wonen in het Louis Davidscarré,
in het gezellige centrum van Zandvoort met alle praktische
voorzieningen binnen handbereik.
Is dit wat u zoekt en wilt u nu al zien hoe het wordt? Kom
dan naar het verkoopevenement op zaterdag 22 september.
U vindt er een prachtige maquette van het project en er is een
uitgebreide brochure met alle plattegronden van de woningen.
Het verkoopteam van Louis Davidscarré zal het plan toelichten
en vragen over de nog beschikbare woningen beantwoorden.

Tussen 11:00 en 14:00 uur bent u van harte welkom in onze
feestelijke tent op de bouwlocatie met ingang aan het Louis
Davidscarré (tegenover de bibliotheek) in Zandvoort.
■
■
■
■
■
■
■

60 appartementen van 71 m² tot 130 m²
7 herenhuizen van 141 m²
woningen vanaf € 180.500,- v.o.n. tot € 349.000,- v.o.n.
start bouw najaar 2012
parkeerplaatsen vanaf € 22.500 v.o.n.
koopsommen zonder BTW verhoging!
kijk op de site voor alle actievoorwaarden

LDC-wonen.nl
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Actueel

Cultuur

11

Scheuren in
rolstoel voor
even geoorloofd

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Kunstwerk in
Bentveld toch
weer actueel

Actueel

Garnalen pellen
voor plek in
de finale

Zandvoortse buren vieren Burendag
Het was afgelopen zaterdag nationale Burendag, een dag die door het Oranjefonds
in het leven is geroepen en de saamhorigheid in de Nederlandse wijken op een hoger

niveau moet brengen. Buurtverenigingen, wijken en organisaties kunnen bij het Oranjefonds subsidie aanvragen voor de nationale Burendag. In Zandvoort hadden de wijk
Oud Noord, de Haarlemmerstraat en OOK Zandvoort dat gedaan.

Sport
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heeft het GOZ de historie
van een van de oudste straten van Zandvoort onderzocht en daarbij kwamen
een paar opmerkelijke feiten
boven water. Circa 85 bewoners genoten van de bijzondere film en kregen ook nog
eens een drankje van de organisatie aangeboden. Een
zeer bijzonder initiatief in
het kader van Burendag dat
hoog werd gewaardeerd.

Hockeydames
gaan na winst
aan kop

Zwerfvuil genoeg
voor kunstwerk
Zandvoort heeft vorige week vrijdag meegedaan aan de
landelijke ‘Keep it clean day’. Deze dag was vooral bedoeld om mensen, en kinderen in het bijzonder, bewust

te maken van het feit dat zwerfvuil tot heel veel narig-

heid voor de flora en fauna in zee kan leiden. Want plastic is de moordenaar van de zee!

OOK Zandvoort

Samen het nieuwe ‘buurtbankje’ schilderen bij OOK Zandvoort

Buurtvereniging Soentje uit
Oud Noord kan tevreden
terugkijken op Burendag
2012. Deze wijk organiseert
jaarlijks de rommelmarkt/

De Mannetjes

Burendag

straatspeeldag voor de
buurt op en rond het Ten
Kateplantsoen, maar omdat
de heren die dat normaal
gesproken doen verhinderd waren, heeft Sandra
Gorwill-Lissenberg een subsidie aangevraagd in het kader van Burendag. Ruim 30
wijkbewoners genoten niet
alleen van een kopje thee of

koffie, ook was er een bakwedstrijd aan verbonden
en de kinderen konden worden geschminkt. Mevrouw
Arendje Jansen uit de Gene
stetstraat won de eerste
prijs met haar appeltaart
met abrikozenjam en Nash
Eshuis won een medaille
en de eeuwige roem voor
de originaliteitprijs voor de
bakwedstrijd.

Haarlemmerstraat

‘Zo, die ene dag per jaar
dat we aardig tegen ze
moeten doen hebben
we ook weer gehad’

De bewoners van de
Haarlemmerstraat kregen
allemaal een uitnodiging
via het Genootschap Oud
Zandvoort (GOZ). Op initiatief en met medewerking
van Patrick Verheij, die met
zijn gezin sinds een aantal
jaren in deze straat woont,

Bij OOK Zandvoort had de
Burendag dit jaar een speciaal en een wijkgericht
thema. De opzet is een
plek om elkaar in de wijk
te kunnen ontmoeten. Zo
heeft de werkplaats van
Nieuw Unicum een prachtige bank ontworpen en in
elkaar gezet. Iedereen die op
de Burendag een bezoekje
bracht aan OOK Zandvoort
kreeg een kopje koffie en
een stukje gebak. Daarna
kon men onder de bezielende leiding van Mona Meijer,
die de bank had voorbewerkt met een oranje ondergrond en vakjes erop
had gemaakt, aan de slag.
Deze vakjes kon men met
een eigen impressie vullen.
Gewapend met een plastic
schort, kwast en acrylverf
ging menigeen enthousiast aan de slag. De bank zal
worden afgelakt en krijgt
voor een maand een plekje
voor het pand. Daarna verhuist de bank naar de binnentuin. Men heeft nu dus
echt een eigen plekje in de
wijk om elkaar te ontmoeten.

Vis van zwerfvuil | Foto: Jolanda Meier-Koning

Vrijwilligers, waaronder de
leerlingen van basisschool
De School, waren al een aantal
dagen in de weer geweest om
zwerfvuil bijeen te brengen.
Van dat vuil werd een kunstwerk gemaakt waaruit overduidelijk de noodzaak bleek
om zwerfvuil op te rapen.
Een vis van twee bij drie meter
werd ‘behangen’ met zwerfvuil en staat nu in de muziektent op het Raadhuisplein,
waar hij nog twee weken te
bewonderen is.
Vooraf aan de onthulling van
het kunstwerk was een select groepje, waaronder de
initiatiefneemster Jolanda

Meier-Koning en de wethouders Belinda Göransson en
Andor Sandbergen, nog een
uurtje wezen rapen op het
strand, hetgeen nog eens
12 zakken vol vuil opleverde.
“Het is van alles en nog wat.
Sigarettenpakjes, vooral veel
plastic en stukken visnet”, zei
Göransson eenmaal terug
in het centrum. Op het plein
voor het raadhuis had Connie
Lodewijk een heleboel bende
gemaakt als onderdeel van
een balletoptreden van een
van de leerlingen van Studio
118 depenDance. Zij beeldde
uit dat het maken van rommel
niet moeilijk is maar het opruimen zeker noodzakelijk is.

Wordt het parkeerbeleid aangepast?
U kunt inspreken op de vergadering van
Gemeenteraad – Informatie van 2 oktober
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten

waterstanden

BEACHPARTY

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid
voor de blijken van belangstelling na het overlijden van
mijn man, vader en schoonvader

30+ AFTER SUMMER EDITION
ZATERDAG 6 OKTOBER
Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Jacob van der Werff

Jaap

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich allen
zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Joke van der Werff - Rieu

Zandvoort, september 2012

ALEX CRUZ
LUCHA
20.00 - Midnight / Entree: Gratis

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

Boulevard Barnaart 23 andvoort 023 - 5715707

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

sept/okt

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Spotlight
Jeroen van Soest
24 Jaar
Namens je vrienden,
nogmaals gefeliciteerd!
Je bent nu een echte kamelenvriend.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

7 oktober

is dit jaar onze laatste dag.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor G. Zaal
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

2

colofon

Geniet er van zolang het nog kan.

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. B. Boom
www.aap-parochies.nl

Iets te (ver)kopen?

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Zie pagina 18

Plaats een Zandkorrel

Tot die tijd bent u van harte
welkom om te genieten van
ontbijt, lunch of diner.
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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.

✿ septem
✿ september
ber ✿
29
29

Stads- en Dorpsomroepersconcours

Kerkplein, aanvang 13.30 uur

Zandvoortse filmavond - aangeboden door de Zandvoortse
Reddingsbrigade. De Krocht, aanvang 20.00 uur

29+30 Grand Prix Classic - & Nationaal Oldtimer Festival,

Groen licht voor fietspad
Amsterdamse Waterleidingduinen
De provincie Noord-Holland kan verder met de uitwerking

van het fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De Amsterdamse gemeenteraad
heeft vorige week ingestemd met het nieuwe voorstel dat

een fietspad toestaat langs de binnenrand. Naar verwachting start de aanleg eind 2013.

Circuit Park Zandvoort

30
30
30

Shantykoren festival - Verspreid door het centrum,

11.00-17.00 uur

Trouwbeurs aan zee - Strandpaviljoen Meijer (16),

11.30-17.30 uur

Toptrouwlocatiedag - Alles over trouwen op locatie.

Diverse strandpaviljoens

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 27/09 – 03/10

SAMMY 2 - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

BRAMMETJE BAAS (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

TAKE THIS WALTZ (laatste week)
DO t/m DI om 19.00 uur

TO ROME WITH LOVE
DAGELIJKS om 21.30 uur

HABEMUS PAPAM
WO om 19.30 uur

Vanaf 4 oktober:
THE BOURNE LEGACY
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Gemeente Amsterdam akkoord met ‘binnenvariant’ fietspad

Door het fietspad ontstaat
een doorgaande fietsroute
van het zuiden van Am
sterdam via de Haarlemmer
meer naar onze badplaats,
met een veilige oversteek
over de Zandvoortselaan.
Een eerdere variant, de zogenaamde buitenrandvariant, viel af, omdat dat tracé
te schadelijk is voor de natuur, waardoor er geen vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet
voor kan worden afgegeven.
De nieuwe randvariant loopt
net als de buitenrandvariant
langs de noordoostelijke
rand van de AWD.
De gemeenten Zandvoort,
Bloemendaal, Haarlemmer
meer en Heemstede en de
provincie hebben zich ook
positief uitgesproken over

het nieuwe traject. Nu ook de
gemeente Amsterdam, eigenaar van de AWD, heeft ingestemd met het traject, kunnen de voorbereidingen van
start gaan. Gedeputeerde
Jaap Bond (CDA) is opgelucht
dat de kogel nu eindelijk door
de kerk is: “We hebben een
lang en zorgvuldig traject
van onderzoek en overleg
met belangengroepen achter de rug. Het is goed dat
er nu duidelijkheid is. Ook
voor de natuurbrug aan de
Zandvoortselaan is dit goed
nieuws, want het fietspad
is opgenomen in het plan
waarvoor de EU subsidie
heeft verleend.”
Het ontwerp behelst onder
andere een nieuwe ingang
voor fietsers bij entree De
Oase, zodat fietsers en wan-

delaars een gescheiden ingang krijgen. Het fietstracé
loopt vervolgens via een
nieuw aan te leggen pad
door het bos, om verderop
aan te sluiten op de reeds bestaande dienstweg. Ter hoogte van de ‘Stokmansberg’
gaat de route rechtsaf naar
een nieuw aan te leggen
pad voor de aansluiting
op de natuurbrug over de
Zandvoortselaan. Vanaf daar
kunnen fietsers hun route
door het Nationaal Park ZuidKennemerland voortzetten
of afslaan richting de kust.
De provincie, gemeenten en
Waternet (beheerder van
de AWD) gaan de komende
maanden het ontwerp verder uitwerken en afspraken
maken over het beheer en de
financiering van het fietspad.
Bij de verdere uitwerking zal
er ook goed gekeken worden
naar de maatregelen om fietsers op andere plaatsen dan
het fietspad tegen te gaan.
Bond: “De Amsterdamse
Waterleidingduinen zijn ten
eerste een wandelgebied en
dat blijft zo. Fietsers mogen
alleen dit pad langs de rand
gebruiken. Amsterdam heeft
dat ook in een eerder besluit
als helder kader meegegeven
en dat onderschrijven alle betrokken partijen.” Bij de verdere uitwerking worden ook
de belangengroepen uitgenodigd om mee te denken.
Of fietsers ook entree voor de
AWD moeten gaan betalen is
vooralsnog niet bekend.
Bron: www.noord-holland.nl

Werkzaamheden natuurbrug gestart
Afgelopen maandag is de provincie gestart met de bouw
van de natuurbrug Zandpoort over de Zandvoortselaan. De
bouwwerkzaamheden omvatten onder andere het inrichten van het werkterrein, de sloop van voormalig partycentrum ‘De Manege’ en het kappen van bomen en struiken.
Vanaf oktober tot en met
maart van het komende jaar,
wordt het zand aangevoerd
voor de bouw van de natuurbrug. De parkeerplaatsen bij

‘De Manege’ zijn sinds afgelopen maandag niet meer toegankelijk. De vrachtwagens
met zand rijden zoveel mogelijk buiten de spits.

Zowel de Zandvoortselaan
als het fietspad over de oude
trambaan blijft tijdens de
bouw van de natuurbrug toegankelijk. Het fietspad langs
de Zandvoortselaan kan tijdens de bouw ter hoogte van
de bouwlocatie wel soms
tijdelijk worden afgesloten.
Fietsers worden dan met borden omgeleid.

column

Volgens mij…

is het tijd voor actie. Want zo te
zien zijn de levensmiddelen in
de keukenkastjes flink over datum. Dat klusje ga ik rigoureus
aanpakken. Het eerste kastje
is direct al raak. De een na het
ander product is al lang over
de uiterste houdbaarheidsdatum heen. Met zekere schroom
gooi ik ongeopende potjes en
pakken voedsel linea recta in
de vuilnisbak. Eigenlijk is het
van de zotte dat kleine zwarte
letters aangeven wat ik moet
doen.
Om er achter te komen wat wel
en niet weg kan, ga ik, ondanks
de troep in de keuken, op internet kijken. Het blijkt dat zout,
suiker, pasta’s, koffie, thee,
kruidenmix, stroop, frisdrank
en vruchtensap een jaar tot
jaren na de houdbaarheidsdatum gebruikt kunnen worden.
Net zoals conserven in blik of
glas. Ook pindakaas, hagelslag
chips, zoutjes en sauzen zoals
mayonaise en ketchup blijven
twee maanden na de geadviseerde datum nog prima. Ik
vraag me af hoe onze ouders
alles bewaarden? Een diepvriezer was er niet, wel stond er
een vliegerkastje buiten waar
het meeste in bewaard werd.
De zelfgekweekte groenten uit
de volkstuin werden geweckt
oftewel ingemaakt. Ik herinner me nog de smaak van de
ontzettend zoute snij- en sperziebonen. Eigenlijk is inmaken
best veel werk, glazenpotten
uitkoken, de groenten schoonmaken, koken en laten afkoelen voordat je verder kon. De
geplukte bramen werden eerst
gewassen, gekookt, gezeefd en
daarna in flessen bewaard met
als afsluiting een klont boter of
vet. Beschuit met bramensap,
lekker!
Terug naar de keuken besluit
ik kritischer naar de producten
te kijken. Het leven is al duur
genoeg om alles zomaar weg
te kieperen. Zonde! Morgen is
de diepvriezer aan de beurt.
Die zit ook prop vol.
Maar het is nu tijd voor
een andere actie. Even
keuren of de wijn over
datum is. Proost!
Nel Kerkman

Evenementenagenda
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Deze week is het de week van de eenzaamheid
Elk mens voelt zich wel eens alleen.
Het Thema is “Kom de deur uit”:
Kom eens bij ons langs in de Flemingstraat 55 op:
- Maandag om 10.30 uur bij de Koffie-In
- Donderdag om 10.30 uur bij Huiskamerproject OOK Samen
- En op elke 1e en 3e zondag van de maand.

Dinsdag en donderdag bij de open eettafel
(dag tevoren doorbellen wat u wilt eten)
Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur bij Loket Zandvoort
om samen met de loketmedewerker te kijken welke activiteiten
bij u persoonlijk passen.

Nieuw Cursus seizoen
gaat van start!
Ouder & Peuter Yoga
In balans met je kind door in- en ontspanning.
Stimuleert het zelfvertrouwen.
Woensdag 9:30 – 10:30
3 oktober t/m 12 december

Hatha Yoga
Ontspanning voor lichaam en geest Nieuw op de woensdag!
Instromen kan altijd!
Woensdag11:00 – 12:00
19 september t/m 19 december

Aanbieding
Rimpel- en huidbehandeling door cosmetisch arts
drs. E. Vogelpoel in Zandvoort.
Gratis adviesconsult en 20% introductiekorting
op de eerste behandeling.
Telefoon: 06-28422733 (9-18 u)
www.renewclinic.nl

Nazomeren met
onze bloemen!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Risico's nemen, durven falen. Toneel a la de lama’s, badgasten.
Maandag 20:00 – 22:00
1 oktober t/m 17 december

Leer de beginselen van het oeroude mysterieuze kaartspel
Dinsdag 19:00 – 21:30
13 & 20 november

Kunst met 10!

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag.
Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen.
Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur
31 oktober t/m 14 november € 15,-

Bel 023-5712800
Toko Bintang Catering

Beeldhouwen en Boetseren

Actie vanaf

Instromen kan nog! Voor beginners en gevorderden. De cursus houdt
rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
20 september t/m 13 december
Maandag 19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

donderdag 27 september
t/m zondag 30 september

Aquarelleren / Open Atelier

 Poestabrood 400 gram € 1,25

18 september t/m 11 december

PowerPoint

 10 bruine bollen € 1,75

presenteren wordt leuker met het programma PowerPoint
Dinsdag 19:30 – 21:30
30 oktober t/m 27 november

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Website bouwen en onderhouwen
1 oktober t/m 6 december

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken. Instromen is
mogelijk!
20 september t/m 13 december
Donderdag 14:30 – 15:30

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30
20 september t/m 13 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
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Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Hollandse groenten
met sudderlapjes, gehaktbal,
speklapjes en gebraden kip

Workshop Tarot voor Beginners

Donderdag 19:30 – 21:30

Ook de speculaasjes,
speculaas brokken,
gevulde speculaas en
marsepein aardappelen
zijn weer volop verkrijgbaar

Oud Hollands menu
Gekookte aardappelen
€ 8,50

Improvisatie toneel

Voor beginners en gevorderden
Dinsdag 9:30 – 12:00

Heerlijke slagroom omelet,
van € 1,95 voor € 1,70
en onze Emma plak
van € 1,95 voor € 1,70

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Tuincentrum

Najaarsbeplanting o.a.:
Violen ✿ Erica ✿ Calluna
Chrysanten ✿ Gaultheria

www.pluspuntzandvoort.nl

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Op onze poet gratis parkeren!

023. 57.40.330

www.autobedrijfzandvoort.nl

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
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Nieuwe stap gezet voor
vernieuwing Badhuisplein
De gemeente Zandvoort en Venster aan Zee (VAZ), bestaande uit Nieuwenhuis Planontwik-

keling en KondorWessels Vastgoed, hebben samen een intentieovereenkomst gesloten voor
de ontwikkeling van een deel van het Badhuisplein, waarvan VAZ eigenaar is. Onderzocht

gaat worden hoe de plannen voor het Badhuisplein, onderdeel van het Middenboulevardproject, kunnen worden gerealiseerd binnen kaders die vastgesteld zijn door de gemeente

Met oog en oor
de badplaats door

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

Bingo is favoriet

Zandvoort.

vanwege hun dronkenschap. Op straat
begon de groep
vervelend te doen
tegen personeel
van het café.

Fabiana
Dammers in
Music and More

Ondertekening intentieverklaring Badhuisplein door gemeente, Nieuwenhuis Planontwikkeling en KondorWessels

Projectontwikkelaar Jasper
Allersma:“Er wordt gedacht
aan horeca, een hotel en/of
woningen op deze locatie.
Het Badhuisplein zal in ieder geval een doorkijk vanuit de Kerkstraat naar het
strand krijgen.”

volgens Milene Marten van
Kondor Wessels Vastgoed
is er tot nog toe geen ‘winnaar’ uitgekozen. “De status van de ontwerpen is
zodanig globaal dat deze
als schets worden gezien”,
is de uitleg.

Vorig jaar hebben drie architecten opdracht gekregen een ontwerpplan te
maken. Een daarvan zou
worden uitgekozen om op
voort te borduren. Maar

Wethouder Belinda Görans
son, als portefeuillehouder
verantwoordelijk voor de
vernieuwingsplannen voor
de Middenb oulevard, is
erg blij met de ontwikke-

ling op het Badhuisplein.
“De ondertekening is een
mooi startpunt. Ik heb veel
vertrouwen in de toekomst
en hoop dat er uiteindelijk
een mooi project wordt
gerealiseerd”, zegt zij. Hoe
lang het nog gaat duren
voor het Badhuisplein op
de schop gaat, is nog onduidelijk. Dat hangt nauw
samen met hoe snel het
totale vernieuwingsplan
van de Middenboulevard
gestalte krijgt.

“Mijn kindje huilt zo veel. Ik ben uitgeput.”
Het CJG Zandvoort is er voor iedereen
met vragen over opvoeding, opgroeien en
gezondheid. Bijvoorbeeld over baby’s,
dreumesen en peuters. www.cjgzandvoort.nl

ZANDVOORT SCHOON!? reikt de helpende hand……

Gemeente Zandvoort

Wat kunnen misverstanden soms toch hardnekkig blijven voortkabbelen. Met strakke regelmaat hoor je klachten over het feit dat “de
rolemmer veel te klein is” of dat je “er eigenlijk twee zou moeten
hebben om al je huisvuil kwijt te kunnen”.
Niet waar! Gewoon vanaf nu anders aanpakken!

1. Huishoudelijk afval scheiden (papier, verpakkingsplastic, textiel, oude schoenen,
chemisch afval, glas ) apart inleveren;
2. Geen volle vuilniszakken dichtgeknoopt in de afvalbak gooien, maar ze er in leegkieperen en zie: het wonder geschiedt! Plek over, ruimte in overvloed!
Geen zwerfvuil meer door de straat door uitpuilende bakken waar vogels, honden en
vossen hun slag kunnen slaan. U blij en de buren blij!
Samen houden we zo ZANDVOORT SCHOON!?

Eens in de zes, zeven weken
organiseert Marijke ten
Haaf in Huis in de Duinen
een gezellige bingomiddag. Elke keer, ook afgelopen woensdag, is de belangstelling groot en zit de
grote zaal in ‘Het Huis’ goed
gevuld met bewoners en
belangstellenden. Met een
grote tafel leuke en gezellige prijzen is de bingo zeker een van de meest populaire spelletjes. De getallen
worden met een behoorlijk
tempo afgeroepen en het is
voor de oudere deelnemers
behoorlijk pittig te noemen om alles precies bij
te houden. Ook al wordt er
hier en daar hulp geboden.
Maar dat houdt precies de
spanning erin om ook een
leuke prijs te mogen gaan
uitzoeken. Bij de vijftiende
foto van de vele deelnemers
kreeg uw, ook oudere, fotograaf spontaan een toepasselijke prijs… een fotolijstje
aangeboden. We kijken alweer uit naar de volgende
bingo die vermoedelijk
begin november zal gaan
plaatsvinden.

Vechtpartij bij café
in Zandvoort

Voor een café in de
Kosterstraat vond afgelopen zaterdag om 03.00
uur een vechtpartij plaats,
waarbij door de politie twee
mannen uit Haarlem (respectievelijk 19 en 20 jaar
oud) zijn aangehouden. Zij
behoorden tot een groep
die uit het café was gezet
en geen drank meer kregen

Ze is al een aantal
malen te horen geweest in de
uitzendingen van Alternative
FM bij ZFM Zandvoort. Nu
haar langverwachte album
uit gaat komen, treedt de
IJmuidense en voormalig
winnares van de Grote Prijs
van Nederland 2008 ook nog
eens op in Music and More in
Zandvoort. Zaterdag 29 september speelt Fabiana vanaf
16.00 uur enkele nummers
van haar debuutalbum ‘The
Girl You Love’. Voorafgaand
aan het muzikale optreden
in de enige muziekwinkel
van Zandvoort, is ze tussen 14.00 en 17.00 uur te
horen in het programma
‘Zandvoort op Zaterdag’ van
Albert Jan Vos en Rob Harms.
Daarin komt Fabiana iets
vertellen over hoe haar album tot stand is gekomen
en via een prijsvraag worden
twee gesigneerde albums
weggegeven. Het album is
deze week in de winkels verschenen.

Veel vormen van
dementie

De ziekte van Alzheimer is
de meest bekende vorm van
dementie, maar dementie
kent vele verschillende hersenaandoeningen als oorzaak. Het is belangrijk om te
weten aan welke vorm van
dementie iemand lijdt, omdat het consequenties kan
hebben voor de wijze hoe er
mee omgegaan moet worden. Het kan ook van belang
zijn voor de behandeling en
soms voor het toekomstperspectief. Het onderwerp
wordt tijdens het Alzheimer

café van 3 oktober toegelicht door Anja Buursema,
specialist ouderengeneeskunde. Kiki Kastelein interviewt haar. Ook Zandvoort,
Flemingstraat 55. Inloop
19.00 uur, aanvang 19.30
uur (tot 21.30 uur).

Hallo wereld!

De Kinderboekenweek 2012
gaat over de hele wereld.
Het ontmoeten van andere
culturen in en door verhalen staat centraal, onder
het motto ‘Hallo wereld!’.
De Kinderboekenweek
vindt plaats van woensdag
3 t/m zondag 14 oktober.
In die tien dagen zijn er
voor kinderen van 6 t/m
12 jaar leuke activiteiten in
Bibliotheek Duinrand. Zo is
woensdag 3 oktober van
14.00 tot 15.15 uur en van
15.30 tot 16.45 uur de workshop ‘Astronauten gezocht’.
Kinderen luisteren naar verhalen en leren hoe astronauten leven in de ruimte.
Ook doen ze deze middag
kleine proefjes en testjes.
Toegang 2,50: Reserveren:
023-5714131. Maandag
8 oktober van 15.00 tot
17.00 uur is het feest met
Geronimo Stilton. Ga op
de foto of krijg een handtekening van Geronimo.
Toegang is gratis: wel van
te voren een kaartje ophalen. Voor informatie over
adressen en openingstijden: kijk op www.bibliotheekduinrand.nl
5
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Zaterdag open huizen route
Komende zaterdag is het weer de landelijke open huizen
route. De Nederlandse vereniging van makelaars (NVM) organiseert ieder jaar twee keer een open huizen route waar
u zonder afspraak van tevoren bepaalde huizen kunt bezichtigen. Is uw oog op een woning gevallen, gaat u er dan
gerust langs om het te bezichtigen.
In Zandvoort hebben de ma
kelaarskantoren Cense & Van
Lingen, Greeven en Eigenwijs
Makelaars een aantal panden in hun bestand waarvan
de huidige eigenaren u van
harte zullen ontvangen en u

alles van het pand zullen laten zien. Ook architect Remo
De Biase, die als ontwikkelaar
een aantal appartementencomplexen heeft gebouwd,
heeft mooi afgewerkte woningen in aanbod.

De panden die komende zaterdag tussen 12.00 en 15.00
uur meedoen aan de open
huizen route vindt u veelal terug in de diverse advertenties
in deze krant maar ook op de
websites van de betreffende
makelaarskantoren te vinden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de open huizen route,
dan kunt u uiteraard altijd
tijdens kantooruren contact
met de makelaars opnemen
voor een afspraak.

Tip:

Week van de Opvoeding van 1 tot 6 oktober
Kom naar de presentatie over het contact met
je jonge kind op woensdagavond 3 oktober.
Kijk voor meer workshops, lezingen en andere activiteiten
in Zandvoort op www.cjgzandvoort.nl/weekvandeopvoeding

Parkeernormennota in gemeenteraad
Volgende week dinsdag zal de gemeenteraad-Informatie
zich over een aantal belangrijke onderwerpen buigen. Op
de agenda staan de Nota Parkeernormen en de Heroverweging bestemmingsplan Middenboulevard. Tevens komen de knelpunten in het parkeerbeleid ter sprake.
Het vigerend beleid leidt tot
onduidelijkheid en belemmering voor nieuwe ontwikkelingen. In de Parkeernormennota
is een parkeernorm voor
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bepaald per functie en per zone. Het doel van
de Parkeernormennota is
om eenduidig beleid te creëren voor nieuwe ontwikkelingen in Zandvoort, met
name om ontwikkelingen in
het centrum te stimuleren.
De Parkeernormennota zal
gelden als richtlijn en stappenplan voor het opstellen
van een parkeerbalans voor
nieuwe ontwikkelingen.

Middenboulevard

Naar aanleiding van het op 13
juli 2011 aangenomen amendement van OPZ is een advies
opgesteld. Voorgesteld wordt
een aantal locaties langs de
kust te herontwikkelen, kwaliteit te verbeteren en jaarrondtoerisme te stimuleren.
Het project Middenboulevard

wordt hiervoor beëindigd en
nieuwe projecten worden gestart, daar waar nu de kansen
liggen.

Parkeerbeleid

De raad heeft het college
opgeroepen met reacties te
komen op de ‘Notitie reacties op parkeerbeleid’ uit de
Ronde Tafel van 26 april 2012.
Een aantal opties wordt voorgelegd zoals een wijkgerichte
enquête. Op 26 jul en 30 augustus van dit jaar heeft er
een overleg plaatsgevonden
met APRZ (Anti Parkeerregime
Zandvoort). In dit overleg hebben verschillende belanghebbenden met portefeuillehouder Andor Sandbergen over
de voortgang van de invoering
van het parkeerbeleid gesproken. De conclusie uit de overleggen was dat zij het nut van
het houden van een enquête
kunnen onderschrijven. De
benodigde middelen voor de
te houden enquête worden
geraamd op €75.000. Het

vermoeden bestaat bij het college dat dit bedrag niet in zijn
geheel benut zal gaan worden.
In de najaarsnota zal een krediet worden aangevraagd voor
het aanleggen van extra parkeervakken in Park Duijnwijk
en Oud Noord.

Woensdag

Feestelijke receptie OOK Zandvoort
Tijdens de feestelijke receptie bij steunpunt OOK Zandvoort vertelde Wethouder Gert Toonen in zijn toespraak
hoe dit bijzondere gebouw aan de Flemingstraat tot stand
is gekomen. Hij benoemde hierbij de partners: ZorgContact,
Nieuw Unicum, RIBW, De Key, Pluspunt en de gemeente.

Wethouder Toonen sprak lovend over het multifunctionele gebouw

Wat dit gebouw en dit
steunpunt zo bijzonder
maakt, waardoor het in een
relatief korte periode vanzelfsprekend is geworden, is
dat vogels van diverse pluimage elkaar hier ontmoeten
en worden uitgedaagd om
met elkaar te communiceren. Tegelijkertijd is dit mul-

tifunctionele centrum ook in
gebruik door de balletstudio,
de muziekschool, zijn er cursussen en lotgenotengroepen, kunt u er bloed laten
prikken en houden het Loket
Zandvoort en de wijkagent
er spreekuur. Op de website
van www.ookzandvoort.nl
staat het gehele aanbod.

Toonen reikte aan de partners van het steunpunt het
eerste exemplaar uit van
een jubileummagazine. Bij
Steunpunt OOK Zandvoort
wordt het bewijs geleverd
dat het ‘anders’ kan. Bij het
eerste lustrum is het goed
even achterom te kijken,
maar nog belangrijker is wat
de toekomst gaat brengen.
Er staan een aantal veranderingen op stapel bij
bijvoorbeeld jeugdzorg en
AWBZ-begeleiding. Toonen
benadrukte: “Dit geeft mogelijkheden om bestaande
patronen te doorbreken en
de omslag te maken naar
integraal vraaggericht werken.”
Coördinator van het steunpunt, Nathalie Lindeboom,
kreeg als dank voor haar
inzet bloemen en een cadeaubon. Hierna werd het
glas geheven op de toekomst van Steunpunt OOK
Zandvoort.

Mobiliteitsdag bijna in het water gevallen
Voorafgaand aan de voor de 4e keer georganiseerde Mobiliteitsdag, dit keer op het parkeerterrein bij Pluspunt in
Nieuw Noord waren er stepraces voor de jeugd. Daarna

Op woensdag zal de raad
kennismaken met de nieuwe
teamchef van de politie in
Zandvoort. Na deze kennismaking zet de vergadering
zich voort in Groenendaal,
waar met een vijftal gemeenten overlegd gaat worden in
het kader van de intergemeentelijke structuurscan ZuidKennemerland. De kennismaking met Michel Groenendaal
begint is om 18.00 uur in landgoed Groenendaal. Vrijwel
aansluitend begint de vergadering om 19.30 uur. Er worden geen geluidsopnames gemaakt van deze vergadering.

echter liep het een en ander wat vertraging op door zeer

De vergadering begint om
20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal. De entree
is via de trappen van het raadhuis op het Raadhuisplein en
de deuren gaan een half uur
voor aanvang open.

Nathalie Lindeboom, coördinatrice van steunpunt OOK
Zandvoort, heette iedereen
welkom en sprak haar dank
uit aan de Vomar, ANBO, de
medewerkers van Nieuw
Unicum, het Rode Kruis, de

hevige plensbuien. Gelukkig konden de deelnemers her en
der voor het overvloedige hemelwater schuilen.

Na de hevige regen werd er toch nog geracet

Zonnebloem en van MSD met
een toepasselijk opschrift
op haar T-shirt: Handen uit
de mouwen. Hierna kon locoburgemeester Belinda
Göransson het startsignaal
geven voor de mensen met

scootmobielen, aangepaste
fietsen, elektrische rolstoelen
en gewone rolstoelen. Vele
bekende deelnemers waren
weer present maar ook veel
bewoners Nieuw Unicum
waren present. In diverse
manches moest een hindernisbaan afgelegd worden
met de opdracht een aantal
producten op te rapen met
een handyman (grijper). Tot
slot was er een finaleronde
zonder obstakels.
Men staat versteld van de
snelheid die sommigen uit
hun vervoermiddel haalden, ook de ‘duwers’ van de
rolstoelen gaven flink partij.
Hermien Huypen, die uiteindelijk tweede werd, liet bij
de allerlaatste binnenbocht
een gaatje vallen en de heer
Drommel maakte daar gehaaid gebruik van. Hij werd
de uiteindelijke winnaar. De
derde plaats was voor Jan
Snijders. Wethouder Gert
Toonen reikte de prijzen uit.
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www.emotionby.nl • www.facebook.com/emotionby •

GLAMOU

zaterdag 29 september

‘Shop till

De nieuwste najaars- en wintercollecties

• Gehele dag 20% ko
• Bij iedere aan
• Vanaf 14.00 uur elk uur een tre
• Lunchroom Noen, Hele
• Zangeres Aleida zorgt voor de pass

Weer of geen weer, overdekt en
Vele Zandvoortse
Ondernemers hebben
leuke prijzen ter
beschikking gesteld:

2x Complete
borrelpakketten
t.w.v. € 25,Grote Krocht 9

Overnachting
voor 2 + Ontbijt
en Diner
Burg. van Fenemaplein 2 - www.palace-hotel.nl

Vrouwvriendelijke
schuurmachine Mouse € 49,95
Swaluëstraat 7

www.radiostiphout.nl

20x Shirt met Esprit logo
t.w.v. € 19,95
Jupiter Plaza

Canon all-in-one
printer
t.w.v. € 79,95

Grote Krocht 34-36

Table Chef van Princess
t.w.v. € 29,95
Jupiter Plaza

3x 1 Zonnebank sessie +
verrassingssetje t.w.v. € 25,Haltestraat 17a

zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september

zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september

fashion
fashion
fashion

• Haltestraat 10A/B • 2042 LM Zandvoort • 023-5713880

UR DAY

10.00 tot 18.00 uur

you drop’

met 20% korting op alle topmerken!

rting op alle merken •
koop een lot •
ekking met fantastische prijzen •
dag koffie/thee/fris € 1,- •
ende sfeer (en vanaf 17.00 uur gaat ze los!) •

verwarmd shoppen in Jupiter Plaza

3x Calvin Klein boxershort
voor uw man t.w.v. 30,Jupiter Plaza

6x Een reistas
Grote Krocht 21

1 Cadeaubon t.w.v. € 50,Haltestraat 17b

1 Dinerbon t.w.v. € 30,Haltestraat 7

Dierenwinkel
Hans & Saskia
4x Cadeaubonnen t.w.v. € 25,Haltestraat 10

Diverse verrassingspakketten

Parfumpakket t.w.v. € 75,-

3x 1 Cadeaubon t.w.v. € 25,-

Louis Davidsstraat 18

Haltestraat 1

Haltestraat 11

zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september zaterdag 29 september

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
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.
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Zaterdag Stads- en
Dorpsomroepersconcours
Komende zaterdag staat weer geheel in het teken van het

Stads- en Dorpsomroepersconcours in Zandvoort. 14 heren,
helaas dit jaar geen dames, zullen hun uiterste best doen
om in Zandvoort op de eerste plaats te komen, hetgeen
voorwaar geen sinecure is!

Voor Gerard Kuijper wordt het een thuiswedstrijd

Onder de deelnemers ook
een Belg en een Amerikaan
(!) en uiteraard onze eigen
dorpsomroeper Gerard
Kuijper die een ‘thuiswedstrijd’ speelt. Het is uit het
verleden duidelijk dat de
Zandvoortse jury niet echt

de gemakkelijkste is. Dit
jaar worden de heren kritisch gevolgd door burgemeester Niek Meijer als
voorzitter van de jury, Freek
Veldwitsch (voorzitter van
folklorevereniging De Wurf)
en Dick Duijves (oud-pastor

in Zandvoort). Het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
(GZKE) verleent ook medewerking met een tweetal
optredens.
De deelnemers aan het concours gaan voorafgaande
aan de wedstrijd nog het
dorp door om bij de diverse
sponsoren een aparte roep
te laten horen en zullen om
13.30 uur aan de wedstrijd
op het Kerkplein beginnen. Na twee roepen zal de
winnaar bekend worden
gemaakt. De eerste roep
is altijd de verplichte roep,
die over de gemeente van
handeling moet gaan. De
tweede roep is de vrije roep,
die normaal gesproken over
de gemeente van herkomst
gaat. Mocht het onverhoopt
slecht weer zijn, dan staat de
Protestantse kerk open voor
het concours.

3e lustrum Shantykoren
en Zeeliederen festival
Komende zondag, 30 september, is het de 15e keer dat er
een Shantykoren en Zeeliederen festival in Zandvoort

wordt georganiseerd. 9 koren, uit alle hoeken van het land,
die dit genre zingen, zullen ook dan weer acte de présence

geven. Daarbij is ook dit jaar weer het regelrechte topkoor:
de Weespertrekvaart Mannen.

Shantykoor VOC zal ook weer van de partij zijn

De locaties dit jaar zijn: het
Gasthuisplein bij Sheila’s
Broodjes en Koffiehuis, het
Kerkplein bij café Koper, het
Dorpsplein bij Yanks Saloon
en in de Haltestraat bij Laurel
& Hardy voor de deur. Omdat
er tegelijkertijd bij een aantal
strandpaviljoens een trouw-

beurs wordt georganiseerd,
zal er dit jaar door de koren
geen bezoek aan het strand
worden gebracht.
Om 10.40 uur wordt het festival in Nieuw Unicum gestart met een optreden van
‘Dulle Griet’. De officiële ope-

ning, door wethouder Gert
Toonen, is traditiegetrouw op
het bordes van het raadhuis
om circa 12.00 uur met een
samenzang van de deelnemende koren. Daarna treden
zij tussen 13.00 uur en 16.50
uur op, op de diverse locaties.
De afsluiting van het festival
is weer een grote meezingsamenzang met de koren en
het publiek, met als afsluiter
het Zandvoorts volkslied, op
het Gasthuisplein.
Met de optredens van de
Pôllesjongers, VOC, Wees
pert rekvaart Mannen, het
Groene Hart, Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble,
Zâalnêelden, Dulle Griet, Aan
Lager Wal en Sootje Visch is
er weer een zeer gevarieerd
programma gegarandeerd. ’s
Avonds zal de Babbelwagen
een open lucht diashow presenteren over oud Zandvoort.
Dat zal gebeuren op het
Kerkplein en begint om 20.30
uur en is gratis toegankelijk.
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Kunstwerk Bentveld toch weer actueel
Het kunstwerk dat Jack Bakker op zijn landgoed Groot

Bentveld wil laten plaatsen, in de volksmond het ‘Buchenwald hek’ genoemd, heeft opnieuw de pers gehaald. Bak-

ker zag begin dit jaar af van de bouw, waarna de gemeente
de eerder afgegeven bouwvergunning weer introk. Bakker heeft echter bezwaar aangetekend en wil nu dat zijn
kunstwerk alsnog geplaatst mag worden.
Het ontwerp van het hek is
omstreden omdat het zou
refereren aan het hek dat de
hoofdpoort vormde van concentratiekamp Buchenwald.

Het stelt twee rokende schoorstenen voor met daartussen
een hek met prikkeldraad.
Het bezwaarschrift wordt

donderdag 27 september
in de commissie bezwaarschriften tegen het licht
gehouden. De hoorzitting
van de commissie bezwaarschriften wordt gehouden in
het raadhuis, is openbaar, begint om 19.15 uur en is rond
20.00 uur afgelopen. De entree tot het raadhuis is via de
ingang Swaluëstraat. Er mag
tijdens deze vergadering niet
ingesproken worden door
derden.

Expositie Landmarks slaat aan
De nieuwe expositie van galerie Artatra heeft in het eerste weekend al veel liefhebbers getrokken. Het werk van
de fotografen Nissim Men en Zandvoorter Onno van Middelkoop kreeg alleen maar lof toebedeeld, evenals dat van
beeldhouwster Martine Kramer.

René de Vreugd geeft tekst en uitleg

Landmarks is een tentoonstelling van twee artistieke
fotografen die spelen met

licht en techniek en zo de
mooiste foto’s creëren.
Kramer heeft prachtige beel-

den uit hout gemaakt.
Galeriehouder René de
Vreugd had weer alles tip
top in orde. De werken van
de kunstenaars waren duidelijk te bewonderen en
waar nodig waren de kunstenaars maar al te graag
bereid om tekst en uitleg te
geven. ‘Voedselkunstenaar’
Jan Hoeboer had zichzelf ook
weer eens overtroffen en zo
was het een geweldig geheel
aan de Kostverlorenstraat.
De expositie is de komende
vier weken nog op afspraak
te bezichtigen. Bel hiervoor
met De Vreugd, tel. 5719953.

Amateurkunstenaars gezocht
De Nationale Kunstweek is dit jaar van 3 tot 10 november

met als thema ‘kunst voor iedereen’. Kunstliefhebbers kunnen in het hele land genieten van aanbiedingen, bijzondere ontmoetingen en mooie exposities. Zandvoort doet

ook nu weer mee aan de kunstweek, met een aanbod van
diverse activiteiten en workshops.

Atelier Akwaaba tijdens Kunstweek 2010

Om het thema ‘Kunst voor iedereen’ extra te benadrukken
heeft BKZ kunstenaar Ellen

Kuijl besloten om tijdens de
Nationale Kunstweek 2012
haar atelier Akwaaba aan

het Schelpenplein 12 gratis
beschikbaar te stellen voor
Zandvoortse amateurkunstenaars.
Tevens wordt deze amateurkunst meegenomen in
Kunstkracht 12, de kunstroute van BKZ die op 10 en
11 november in Zandvoort
wordt georganiseerd. Zeker
een unieke kans voor kunstenaars die nog nooit hebben
meegedaan aan een expositie
om hun beeldende kunst te
tonen. Vandaar een oproep
om mee te doen en je voor
20 oktober op te geven met
naam, adres en met welke
kunstuiting je wilt exposeren.
Dat kan via info @glaskunstellenkuijl.nl of 06 52543672.
Aarzel niet en geef je op!
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KOM OOK NAAR DE NVM OPEN HUIZE
A.S. ZATERDAG 29 SEPTEMBE
Tjerk Hiddesstraat 53
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 155.000,= k.k.

Swaluëstraat 27A

2-(voormalig 3)
kamerappartement
met uitzicht over
duinen en Noordzee.
• Ruim balkon op
het Zuidoosten;
• L-vormige woonkamer
met open keuken;
• Woonopp. 67 m2.

Hogeweg 28F10
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 219.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 324.000,= k.k.

Zo te betrekken
3-kamer appartement
in Residence Phoenicië
op de 3e verdieping.
• Groot terras (Z) met
mooi uitzicht op
duinen en watertoren;
• Garage te koop in onderbouw € 30.000,= k.k.;
• Woonopp. 80 m2,
bouwjaar 2001

Vraagprijs:
€ 695.000,= k.k.

• Op loopafstand van
strand en NS-station;
• Woonopp. 69 m2.

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 239.000,= k.k.

2/1 kap met oprit,
ZOMERHUIS,
voor-en achtertuin.
• Zo te betrekken!
• 3 slaapkamers,
excl. zomerhuis;
• Aktieprijs alleen
tijdens Open Huis;
• Woonopp. 120 m2.

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 469.000,= k.k.

3-kamerappartement
in top staat!
• Gelegen bij winkelcentrum en duinen;
• Ruime open keuken
met inbouwapparatuur;
• Woonkamer met
ruim balkon;
• Woonopp. ca. 90m2.

Royaal penthouse
over 2 woonlagen
verdeeld.
• Zeer ruime en luxe
woonkeuken met
balkon;
• Woonkamer met open
haard met balkon;
• 3 slaapkamers met elk
een eigen badkamer;
• Woonopp. 200 m2.

Vraagprijs:
€ 1.250.000,= v.o.n.

c
o
k
er

v

3-kamerbovenwoning
in het centrum.

v.
.
v
.
ht o• Groot dakterras en

Vraagprijs:
€ 195.000,= k.k.

hoge plafonds;
• Sfeervolle kamer-ensuit-deuren;
• Zo te betrekken!
• Alle voorzieningen
dichtbij!
• Woonopp. 75 m2.

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 250.000,= k.k.

Fraaie, karaktervolle
familiewoning ge
legen in het centrum
en nabij het strand!
• Goed onderhouden
met prettige patio;
• Tevens geschikt voor
verhuurmogelijkheden
of dubbele bewoning;
• Woonopp. 110 m2.

Poststraat 11

Royale 2/1 KAP met
GARAGE/KANTOOR.
• Ruime oprit, tuin,
woonkamer, open
keuken, 4 slaapkamers,
badkamer,balkon;
• Familiewoning in
gewilde woonwijk!
• Woonopp. 160 m2.

Zandvoort

Nog
ementen
4 appart oop!
te k

Vanaf:
€ 375.000,= v.o.n.

Neem tijdens het open huis een kijkje in dit prachtige
nieuwbouwcomplex “Residence Pandora” gelegen in
het hart van het centrum van Zandvoort!

Poststraat 11FI
Zandvoort

Zandvoort

Oosterstraat 11

Sara Roosstraat 13

Hogeweg39F11
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 175.000,= k.k.

Modern en uitstekend
onderhouden
2-(voormalig 3)
kamerappartement
met balkon en LIFT
gelegen in centrum.

Celsiusstraat 192F8

Oosterparkstraat 39 + 39A
Zandvoort

Zandvoort

Grote Krocht 30A

PENTHOUSE in
centrum met fraai
uitzicht!
• Royaal dakterras
van ca. 80 m2;
• Woonkamer met
balkon, open keuken
• 3 ruime slaapkamers
en 3 badkamers;
• Woonopp. 192 m2.

Poststraat 11 A:
4 kamerappartement op de begane grond van 125 m2
€ 465.000,= v.o.n.
Poststraat 11 B:
3 kamerappartement op de begane grond van 105 m2
€ 375.000,= v.o.n.
Poststraat 11 C:
4 kamerappartement op de 1e etage van 132 m2
€ 495.000,= v.o.n.
Poststraat 11 D:
3 kamerappartement op de 1e etage van 129 m2
€ 485.000,= v.o.n.

EN ROUTE BIJ GREEVEN MAKELAARDIJ
ER VAN 12.00 TOT 15.00 UUR !
Sara Roosstraat 76
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 199.000,= k.k.

Ronald Ketellapperstraat 11

Modern 3-kamerappartement met
balkon.
• Gelegen op de 2e
verdieping;
• Ruime woonkamer
met open keuken;
• Moderne badkamer
en toiletruimte;
• Zo te betrekken!
• Woonopp. 80m2.

Koningstraat 35
Zandvoort

Vraagprijs:
€ 269.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 495.000,= k.k.

Vraagprijs:
€ 199.000,= k.k.

Keurig verzorgd 3-kamerappartement.
• Gelegen op 3e etage
in Parkduinwijk;
• Woonkamer met
open keuken;
• Moderne badkamer
en toilet;
• Zo te betrekken!
• Woonopp. 80 m2.

Nicolaas Beetslaan 9

Heerlijke eengezinswoning met tuin.
• Gelegen in het
centrum met alle
winkels, station,
strand om de hoek;
• 4 slaapkamers en
ruime badkamer;
• Woonopp. 110 m2.

Grote Krocht 14
Zandvoort

Zandvoort

Raadhuisplein 11

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 289.000,= k.k.

• Met lift, serre, waanzinnig terras, woonkamer, open keuken;
• 3 slaapkamers en
maar liefst 2 parkeerplaatsen!!!
• Woonopp. 140 m2.

Zandvoort

Vraagprijs:
€ 649.000,= k.k.

Vaste prijs:
€ 200.000,= k.k.

3-kamerappartement
midden in het
centrum!
• Grote woonkamer en
grote keuken;
• Heerlijk balkon met
vrij uitzicht!
• Alle voorzieningen
op loopafstand;
• Woonopp. 120m2.

Haltestraat 15 D +15 E

Verrassende tussen/
dijkwoning met
voor-en achtertuin in
gewilde buurt.
• Woonkamer, open
keuken, 3 slaapkamers;
• Recentelijk gerenoveerd, badkamer '10;
• Woonopp. 124 m2.

Kostverlorenstraat 92A

Royaal PENTHOUSE
in het centrum.

Zandvoort

Moderne en royale
2/1 kap villa met oprit.
• Ruime woonkamer
met serre, open keuken;
• 4 slaapkamers,
2 badkamers, dakterras
en heerlijke tuin met
privacy!
• Woonopp. 205 m2.

Zandvoort

Nog
menten
e
t
r
a
p
p
a
2
te koop!

Vanaf:
€ 175.000,= v.o.n.
Neem tijdens het open huis een kijkje in dit
appartementencomplex “Ambra”.
Het is gelegen aan dé winkelstraat van Zandvoort!
Alle voorzieningen zijn in directe omgeving.
De ruime balkons (ca 8 m2) zijn aan de achterzijde
gelegen.
Haltestraat 15 D:
3-kamerappartement op de 2e verdieping van 83 m2
€ 295.000,= v.o.n.
Haltestraat 15 E:
2-kamerappartement op de 2e verdieping van 53 m2
€ 175.000,= v.o.n.

Zie onze website
voor meer informatie
Louis Davidsstraat 15
2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

WORD ONZE HUISVRIEND
op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

15 minuten

€7,50
ongeacht
type zonnebank
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Eerste week oktober is 'Week van de opvoeding'
Van 1 tot en met 7 oktober is de Week van de Opvoeding in
Zandvoort. Het is de eerste keer dat Zandvoort meedoet
aan deze landelijke week, waarin op een positieve manier
aandacht wordt gegeven aan opvoeden en opgroeien.
Tijdens de Week van de Op
voeding, georganiseerd door
het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), staat GeZin in
Zandvoort centraal. Er zijn
veel leuke en afwisselende
activiteiten voor ouders en
opvoeders die alleen of sa-

men met hun kind(eren)
gedaan kunnen worden.
Zoals kunst maken met je
ouder, samen judoën of
koken. Maar ook serieuze
onderwerpen komen aan
bod, onder andere jongeren en alcohol en hoe leer

je kinderen om te gaan met
geld. Het wordt een gevarieerd programma waarin
opvoeden centraal staat,
want: ‘Opvoeden, dat doe je
samen!’. Speciaal voor deze
week is er een opvoedkrant
uitgegeven met veel tips om
opvoeden gemakkelijker en
leuker te maken.

Centrum Jeugd en Gezin

Sinds november 2011 is er
een Centrum voor Jeugd en

Gezin (CJG) in Zandvoort in
schoolgebouw de Golf. In
het CJG kan iedereen met
een vraag over opvoeden en
opgroeien en gezondheid
van kinderen 0 tot 23 jaar
terecht. Ouders, verzorgers,
kinderen, jongeren, maar ook
professionals en vrijwilligers
die werken met kinderen. In
de opvoedkrant presenteren
de medewerkers van het CJG
zich, evenals de organisaties
die samen het CJG vormen.

Buitenschoolse opvang ‘De Boomhut’ bestaat 20 jaar
Het stekkie werd een boom. Begonnen als speelplaats,
met het idee een hut te bouwen, is de naam Boomhut ont-

staan. Dat is de geschiedenis van BSO de Boomhut in een
notendop.

Jubileum werd samen met de kinderen gevierd

Dat is alweer zo’n 20 jaar geleden en dat werd uitbundig
gevierd met vele leuke activi-

teiten. Ook is het alweer 5 jaar
geleden dat de Boomhut is
verhuisd naar het jubilerende

gebouw van Pluspunt.

boden met een versnapering.

Afgelopen woensdag waren
de speelruimtes ingericht
met o.a. een dart spel, olifant
ringwerpen en buiten op de
grote speelplaats stond een
luchtkussen. Alle kinderen van
Zandvoort waren van harte
welkom, de opkomst was dan
ook groot. De kinderen werden geschminkt en er werden
vrolijk versierde maskers gemaakt en dit allemaal onder
leiding van de enthousiaste
medewerkers van de Boomhut
en een aantal medewerkers
van Pluspunt. Voor snoep en
drinken voor de kinderen werd
gezorgd en de ouders kregen
een kopje thee of koffie aange-

In de grote professionele keuken van Pluspunt rook het
heerlijk, er werden allerlei
lekkernijen gebakken door
de kinderen en deze werden natuurlijk ook opgegeten. Aan het eind van de dag
werd beneden in de zaal een
gratis proefles Break/Street
dance gegeven onder leiding
van Studio 118. Het was een
bijzonder geslaagde dag en
mocht u informatie willen
voor naschoolse, vakantie of
flex opvang en een idee krijgen van de activiteiten van
de Boomhut , neem dan een
kijkje op www.deboomhutzandvoort.nl of bel 5740341.

Eerste voorronde Open NK Garnalenpellen groot succes
Afgelopen zaterdag was de eerste voorronde van het Open
Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen bij strandpaviljoen Thalassa (18). Dit leuke kampioenschap trok weer
veel deelnemers en toeschouwers.

Er werd fanatiek gepeld in Thalassa

Drie jaar geleden is het evenement ontstaan uit een
grap van de Vrienden van

Oomstee. Toen zij het de eerste keer organiseerden, nog
zonder voorronde, was het

meteen al een groot succes, mede door de steun van
strandpaviljoen Thalassa.
Na die eerste keer werd er
besloten om in het vervolg
voorronden te houden, dit
omdat er maar voor 32 personen plaats is in de finale,
die plaatsvindt op de overdekte binnenplaats van café
Oomstee.
Uiteraard was ook de allereerste winnares, plaatsgenote Ans Davids aanwezig.
Zij moest het dit keer opnemen tegen een groot aantal andere deelnemers. Elke
deelnemer mocht drie keer
tien minuten pellen waarna

het gewicht van de schoon
gepelde garnalen werd opgeteld. Het werd dit keer
een nek-aan-nek race tussen
Ans Davids, Jans Molenaar,
Annette Bluijs, Mandy Bluijs
en Chiel v.d. Putten. In totaal
hebben 12 deelnemers zich
geplaatst voor de finale op
zaterdag 27 oktober.
De tweede en laatste voorronde is op zaterdag 6 oktober, opnieuw vanaf 17.00 uur
bij Thalassa. Meedoen is nog
steeds mogelijk, gewoon even
opgeven bij café Oomstee, bij
paviljoen Thalassa of stuur
een mailtje naar: vriendenvanoomstee@hotmail.com.
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Emotion By Esprit

door Erna Meijer

Emotion By in partnership met Esprit, sinds maart 2004 in

de Haltestraat gevestigd, is recent een nieuwe weg inge-

slagen. In gesprek met Bart Wijnberg, dochter Rachel en
schoonzoon Giray geven ze allen aan dat meer onderschei-

dende collecties het merk weer begeerlijk moeten maken

en dat ‘de eerste vruchten hiervan’ nu in de winkel hangen.
“Niet alleen de collecties
maar ook alle winkels van
Esprit gaan op de schop. De
ambitie is dat klanten in de
toekomst weten dat ze in een
Esprit-winkel staan. Waar ter
wereld je bent, de zaken zijn
identiek, maar toch anders!”
In ons dorp is Esprit, onder
leiding van mede-eigenaresse
Josette Meijers, bekend onder
de vleugels van het moederbedrijf Confetti, dat al 25 jaar
bestaat, maar dat houdt zich
nog uitsluitend bezig met
productie en groothandel, alsmede tijdelijke winkels buiten
Zandvoort.
Esprit bestaat uit verschillende divisies als EDC, Casual,
Collection en levert 12 collecties per jaar, zodat elke week
nieuwe items verkrijgbaar zijn.
Het devies is duidelijk: ‘Value
for money’ oftewel ‘Waar voor
je geld’ doordat prijs en kwaliteit beter op elkaar zijn afgestemd, onder meer door een
enorme wijziging in de logistiek. Daarnaast is het erg belangrijk dat alle producten op
zeer verantwoorde wijze worden vervaardigd. Kinderarbeid
is taboe en voor een goede beloning, scholing en medisch
toezicht wordt zorg gedragen.
Esprit Casual biedt modieuze kleding, geschikt voor
vrijetijdsbesteding of een alledaagse werkdag. EDC by
Esprit is een merk voor de in
de mode geïnteresseerde meiden en vrouwen: een frisse en

sportieve kledinglijn, die zich
in het bijzonder onderscheidt
door de vrolijke, kleurrijke en
verfrissende look en met liefde
voor detail is afgewerkt. Esprit
Collection is de klassieke lijn:
tijdloos en toch trendy, actueel
en stijlvol en garandeert een
hoge kwaliteit op het gebied
van materialen en afwerking.
Tevens kunt u bij Esprit terecht
voor lingerie, bad- en nachtkleding, want wij vrouwen
willen ons zeker op dat gebied
ook goed en comfortabel voelen én het moet stijlvol zijn.
Zonder de juiste accessoires
komt een kledingstuk niet
tot zijn recht, dus heeft Esprit
ook handtassen, sjaals, handschoenen, mutsen, riemen
en schoenen in bonte kleuren en dessins allen gemaakt
in hoogwaardig kwaliteit.
Naast deze bovengenoemde,
op Duitse maten gebaseerde
collecties biedt men wekelijks de allernieuwste ‘hypes’
en ‘must-haves’ uit Italië en
Frankrijk.
Kortom, of je nu 12 jaar of
120 bent, of je maat 32 of 46
draagt: Emotion By Esprit
heeft, onder het genot van een
kopje koffie in de koffiecorner,
echt voor elk wat wils!
Emotion By Esprit, Haltestraat
10A/B, tel. 5713880, is 7 dagen
in de week geopend. Kijk voor
de juiste tijden op www.emotionby.nl of www.facebook.
com/emotionby.
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Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

2012

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

column door Fenna Kwakernaak, dierenarts
Risico op kattenziekte juist
in deze periode groter
Recentelijk zijn er enkele gevallen van kat-

tenziekte geconstateerd. Het ging hier om

jonge kittens die zeer snel ziek werden en
overleden. Kattenziekte is een maag/darm
infectie bij katten met helaas vaak een dodelijk verloop.

De kattenziekte wordt veroorzaakt door een parvo
virus (felinepanleucopenievirus) dat zeer veel overeenkomt met de bekende parvo bij de hond. Het geeft de
volgende klachten; sloom,
niet meer willen eten, diarree soms met bloed, braken
en vaak hoge koorts. Het
ziektebeeld kan soms heel
snel verlopen en bij jonge
kittens overlijdt helaas
vaak meer dan 90% aan de
infectie.
Jonge katten, met name kittens, en niet gevaccineerde
katten lopen het meeste
risico op een infectie met
kattenziekte. Wanneer een
kat verdacht wordt van kattenziekte is het belangrijk
om de kat te scheiden van
de andere katten. Het dier
moet zo snel mogelijk be-

lOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

16

handeld en
gevaccineerd
worden. Binnen 72 uur
bouwt een gevaccineerde
kat afweer op tegen de
ziekte. Kittens moeten
twee maal gevaccineerd
worden, op 9 en 12 weken
leeftijd. Kittens in een besmet milieu nog vaker.
Kattenziekte is erg besmettelijk maar ook een
erg resistent virus. Het
kan ondanks desinfectie
maandenlang besmettelijk
blijven in de omgeving. Via
braaksel en diarree maar
ook via kleding en schoeisel kan een kat geïnfecteerd
raken. Daardoor lopen ook
binnenkatten het risico geïnfecteerd te raken aan de
kattenziekte.
Gelukkig komt de katten-

ziekte niet meer zo vaak
voor als vroeger. In het najaar en winter zijn echter
vaak de meeste uitbraken.
Het koude en natte weer
zorgt er namelijk voor dat
het virus langer besmettelijk blijft. Meestal begint
een uitbraak onder zwerfkatten en of kittens.

Wat kunt u doen?

Indien uw kat nog niet ingeënt is, is het advies dit zo
snel mogelijk te laten doen.
De meeste vaccinaties geven een bescherming binnen 72 uur en werken 3 jaar
tegen kattenziekte. Indien
uw kat een zieke indruk
maakt is het verstandig
om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw
dierenarts.
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Uitgesproken!

Interview

Tien voor jezelf!

Project i

Tineke Lehman heeft een eigen praktijk, ‘10 voor jezelf’,
en heeft een passie voor zelfliefde. En de naam verraad

Op Facebook is het een dagelijks terugkerend onderwerp. Het gaat chaos worden, totale gekte! Rellen gaan
uitbreken, hulpverleners gaan weer slachtoffer worden
en de Mobiele Eenheid zal flink uitrukken. Vergeet de
Maya-kalender, de Apocalyps staat voor de deur.
Woon je in die buurt dan kan je beter met een hockeystick in de voortuin gaan staan om dat gespuis op afstand te houden.

het misschien al, maar kort gezegd leert zij een ieder om
van zichzelf te houden. Allemaal zijn we soms streng en
oordelend over ons zelf. We moeten van alles en vergeten ook daarom om goed voor ons zelf te zorgen en onze
eigen keuzes te maken.
door Ramona Jonkhout

Tien, zoals ze zich zelf noemt, helpt je herinneren wie je
echt bent en hoe je je met jezelf verbindt. “Een liefdesrelatie met jezelf aan te gaan”, zoals Tineke dat zegt. Klinkt
logisch. Ook heeft ze een passie voor hoog sensitieve kinderen, dat is ze zelf ook. Ze begeleidt hen daar waar ze
zichzelf niet begrijpen en waar ze uit balans zijn geraakt.
Nadat Tineke een aantal jaar geleden de opleiding
Spirituele Toegepaste Psychologie had gevolgd, was ze
toen pas echt zichzelf gaan leren kennen. Maar het was
niet haar manier of methode om echt ‘in liefde’ te zijn. Het
ging vooral over het verleden. Veel was nog steeds vanuit
het hoofd ‘bedacht’ en er kwamen regels en methodes
aan te pas. In 2007 nam een vriendin haar mee naar een
gesprekgroep over het ‘Nieuwe Bewustzijn’ en daar voelde
ze zich thuiskomen. Dit klopte zo allemaal voor haar. Vanaf
dat moment heeft ze zich in deze materie verdiept en vele
intensieve opleidingen gedaan.
Veel mensen zijn het contact verloren met hun eigen gevoel, balans en eigenwaarde. “Ik begeleid mensen naar
hun essentie, hun wortels en dat is mijn grote kracht”,
vertelt ze. Als je veel van jezelf houdt ben je verbonden en

Je moet wat als er een of andere debiel reclame heeft
gemaakt voor een jubileum. Via de sociale media verspreidt het zich dan als een lopend vuurtje en je kunt alle
rampscenario’s wel bedenken maar dit gaat onze pet te
boven. Hier reken je niet op als normale belastingbetaler.
Tineke Lehman

luister je van nature naar je lichaam. Het verbinden met
de ander gaat hierdoor zoveel gemakkelijker. Je kunt eigen
antwoorden van binnenuit vertrouwen en je weet waar je
echt blij van wordt. En je kunt je eigen allerbeste vriend in
de wereld zijn. De keuzes die je uiteindelijk maakt zijn altijd
goed voor je. En dan is de wereld helemaal niet zo een nare
plek meer. Integendeel!
Het gaat erom je te openen voor jezelf. Geen zelfhulpboeken, methodes of dure meditatie cursussen meer, maar
gewoon zijn wie je bent. Dan gaat alles vanzelf, dan wordt
je zelf meditatief, ontspannen en dan voel je weer dat je
liefde bent! En ik zelf kan het beamen! Voor meer informatie over Tien, kijk op www.10voorjezelf.nl en www.hoogsensitiefkind.nl of Facebook-pagina ‘10 voor jezelf’.

Kijk nou eens!

En laten we eerlijk zijn, het is de grote schuld van de media. Als zij er niet zoveel aandacht aan zouden besteden
had dit feestje op een normale manier verlopen. Er zal
een klein aantal mensen blij zijn en wat foto’s maken
van het hele evenement en op internet plaatsen in de
hoop anderen jaloers te krijgen. Voor eventjes zijn die
nit-tweets blij en gaan daarna weer over tot de orde
van de dag. Maar nee, de media moest zich er weer mee
bemoeien en die weten het straks weer zo te draaien
dat de relschoppers, de burgemeester en de politie de
schuld gaan krijgen. Geloof me, het is pure propaganda.
Marketing in zijn gemeenste vorm. Dit soort geldwolven
denken maar aan een ding en dat is ons gek krijgen. En
het gaat ze lukken want het wordt een oorlogsgebied!
Elke keer hetzelfde gedonder met die nerds. Ruzies
omdat de ene aan het voordringen is met zijn Mario
Bros slaapzak en elkaar dreigementen maken dat ze een ander gaan
doodspammen. “Als je nu niet terug
op je plek gaat dan ga ik tweeten dat
iedereen jou moet ontvolgen!” Het
wordt allemaal heel gemeen maar
dat doet een iPhone 5 met mensen!

Tussen plotselinge regenbuien door afgelopen zaterdag, waanzinnige blauwe luchtgezichten met mooi afstekende witte
wolken, drijvend als donzige wattendotten. Beelden die hoogstwaarschijnlijk maanden op zich zullen laten wachten helaas,
met het ingaan van de herfst op 22.9.2012. Maar wie weet wat de nazomer nog voor mooie cadeautjes in petto heeft…

Er zijn veel mensen op
deze wereld die snakken
naar een stuk brood,
maar er zijn er nog veel
meer die snakken naar
een beetje liefde.

door Mandy Schoorl

tekst & foto: Mandy Schoorl

Tegeltje

(Moeder Teresa)
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ZANDKORRELS
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
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 Carla
gespecialiseerd in het behandelen van ingegroeide
teennagels en het verwijderen van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................
CV winterklaar!
Bijvullen, ontluchten,
controle
€ 29,95 All-In
06-36394999

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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624

Kom op
zondag 7 oktober
naar KDV Pippeloentje
voor de halfjaarlijkse
kinderkledingverkoop!
12.00-16.00 uur.
Uitsluitend
nieuwe kleding
met
50-70% korting
.........................................................
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)
.........................................................
The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

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

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

Beloning € 100!
voor getuige van ongeval in
Oranjestraat. Op 14-08-2010
remde een fietser achter
een rode auto, sloeg over de
kop en bleef bewusteloos
liggen. Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding tot
nagelstyliste, groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Te huur: Studio
voor werkende man/vrouw,
van 1 nov. tot 15 mrt.
Eigen opgang, geen huisdieren, niet rokend. € 550 p.m.
incl. G/W/L en WIFI.
Tel: 06-46451839.
Bezichtiging zat. 29-9 a.s.
.........................................................
Met YOGA goed in je vel!
Hatha & Vinyasa (power) Zvrt
Di/Do 19.15 of 20.45
Gratis proefles na inschr.
Beginners& gevord.
welkom! 06-11399235
www.ayurvedictouch.nl
........................................................
Creatieve Fotografie Cursus
Nieuwe startdata in
oktober: 6 ochtenden
(10.00-12.00 uur) of
avonden (20.00-22.00 uur)
om de week, kosten € 138.
Meer informatie en
opgeven via www.rkarper.nl
.........................................................
Informatiebijeenkomst
over het belang van een
goede ademhaling.
Kom maandag 1 oktober
om 20.00 naar het Jeugdhuis
(achter de kerk op het
Kerkplein) voor informatie
over ademen en gezondheid.
Vrij entree.
www.robkoning.com
.........................................................
Let goed op! Nieuw tel.nr.
the Hedi’s International

Van Kuijk Webdesign
Heeft uw bedrijf/vereniging nog geen website of
kan de huidige website
een upgrade gebruiken?
Kijk voor meer
informatie op
www.vankuijkwebdesign.nl
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Hoeveel beter is
het wijsheid te
verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te
verkiezen boven zilver.
-- Spreuken 16:16
.........................................................
ZFM Radio
"Het Laatste Uur",
gesprek met Willem Duijn,
oud docent Duits bij het
Wim Gertenbach College
over zijn leven.
Elke zondag en
maandagavond
om 23.00 uur.
........................................................
Healing Service;
Maandagmiddag 1 oktober
op afspraak
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en
andere problemen.
Haltestraat 62 b.
Telnr. 06-40236673.
.........................................................
8 okt.
Gratis introductieavond
Heel Jezelf,
19.30-21.00 uur.
4 okt. Gratis wereld
Dierendag meditatie,
19.30-21.00 uur.
www.happyyoucoaching.com
Tel. 06-40763988
.........................................................
Vivesi
Onderhouds- en
tegelzetbedrijf.
Badkamers, keukens,
zand-cement, vloeren,
alle tegelwerken,
schilder- en stucwerk.
Tel. 06-26752424
........................................................
Te huur:
2K appartement aan zee,
max. 6 mnd.
evt. te verl. met 6 mnd.
Niet gemeubileerd.
€ 625 incl. G/W/L.
1 mnd. borg.
Tel. 06-26752424

Dier van de Week
Fenna is een

knappe drukke
dame van bijna 6 jaar. Ze is
overgeplaatst
vanuit Asiel
A m s t e r d a m
om dat ze daar
gewoon teveel
honden hadden. Fenna is
gek op wandelen en lekker
dollen op het speelveld en de duinen. Ze is ontzettend
energiek en je kan erg om haar lachen; ze maakt niet heel
snel contact met vreemden maar als ze je eenmaal kent is
ze een hele lieve en vrolijke hond. Fenna kan best aardig
trekken aan de riem en als ze aan de riem loopt kan ze
nog weleens uithalen naar andere honden. Als ze losloopt
maakt ze eerder vrienden, vooral met reuen. Een cursus
met haar volgen zou dan ook perfect zijn; zowel voor haarzelf als voor de nieuwe baas. Fenna houdt niet van katten
en ook niet van veel drukte om haar heen; een rustig gezin
met oudere kinderen zou perfect zijn voor haar. Bent u al
gevallen voor deze mooie hond? Kom dan snel eens langs
om met haar 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.
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.

Racen naar het dorp

30 september landelijke
Toptrouwlocatie route

Zandvoortse Courant • nummer 39 • 27 september 2012
Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Strandpaviljoen Club Nautique is komende zondag een

In de loop van het
weekend beter weer

Iedereen die op zoek is naar een ideale trouw- en feestlo-

Na een zeer koude zondagnacht met in Oost-Nederland tot

aan de route meedoen.

gelopen maandag bij een stevige zuider even op tot rond 21

van de deelnemers aan de eerste Toptrouwlocatie route.
catie is op die dag welkom in een van de 325 bedrijven, die
In Nederland worden ieder jaar meer dan 70.000
huwelijken gesloten en ieder jaar neemt het aantal
voltrekkingen buiten het
gemeentehuis toe. Ook diverse Zandvoortse strandpaviljoens hebben al vele
bruidsparen verwelkomd.
Uiteraard is het ook mogelijk de huwelijksvoltrekking
door een ambtenaar van
de burgerlijke stand in het
paviljoen zelf te laten verrichten.
Alle deelnemende bruidsparen die uit deze dag

voortkomen en definitief
een locatie boeken, maken
kans op prachtige prijzen,
zoals een compleet verzorgde huwelijksdag ter waarde
van maximaal € 10.000 en
een trouwjurk van Enzoani.
Wie bij Club Nautique besluit zijn huwelijksdag te
boeken, maakt kans op een
glas bubbels en amuses tijdens de receptie ter waarde
van € 12,50 per persoon. Op
de website www.opentoptrouwlocatieroute.nl is onder andere een overzicht
te vinden van alle deelnemende locaties.

Veel dierenleed door gezellige ballonnen
Met het succes van Keep it Clean Day afgelopen vrijdag
21 september j.l. is duidelijk geworden dat we steeds bewuster worden van de schadelijke gevolgen die zwerfafval
voor het milieu heeft. Toch weten maar weinig mensen dat
we met festiviteiten massaal meedoen aan afvaldumping
die tal van (zee)dieren het leven kost.

Eerst mijn ingezonden brief in de Zandvoort Courant. Vervolgens
een uitnodiging bij ZFM voor een toelichting, waar ook wethouder
Belinda Göransson bij was uitgenodigd. Daar zijn veel en goede
reacties op binnengekomen: 97% positief en 3% negatief.
Gelukkig was het weer een raceweekend. Nu krijgen we de kans
om het eens goed te doen, draag eens geen kritiek aan maar kom
eens met oplossingen. Bijvoorbeeld voor in het centrum: Horeca,
bied de mensen een ‘Circuit menu’ aan voor een redelijk prijsje,
bijvoorbeeld met een extra kinderrace menu. Dan hebben niet
alleen de raceliefhebbers op het circuit plezier, maar komen de
mensen ook het dorp in. Maak er bijvoorbeeld een ‘race overnachting’ van tegen aantrekkelijke prijs tijdens een heel weekend.
Zorg voor flyers bij de ingang van het circuit met alle deelnemers
erop. Laat het met enige regelmaat op het circuit omroepen. Het
is ook in hun belang dat er zo veel mogelijk mensen komen dus ook
in Engels en Duits! Voor de gemeente: Ontheffing voor auto’s. Dus
vrij parkeren van 10.00 tot 22.00 uur. Volgens de wethouder is
dat een mogelijkheid. Dus neem initiatief, roep een ieder bij elkaar
en maak kloppende afspraken.
Ondernemers, gemeente en circuit: niet praten maar DOEN. Je
moet eens beginnen, zeg niet het is kort dag want waar een wil
is, is een weg.

Elk jaar op Koninginnedag bijvoorbeeld, gaan er honderden oranje ballonnen de lucht in. Dat lijkt onschuldig, maar niemand staat
erbij stil wat er met die ballonnen gebeurt zodra ze uit het zicht
zijn verdwenen. Zoals voor de meeste zaken geldt hier: wat naar
boven gaat, komt ook weer naar beneden. In onze kustplaats
betekent dit meestal een landing in zee. Daar zorgen feestballonnen voor enorme vervuiling. Zeedieren stikken in de ballonnen
die ze voor voedsel aanzien of raken met zwemvliezen of poten
verstrikt in de sliertjes die aan de ballonnen vastgeknoopt zitten. Terwijl een kind thuis vurig hoopt dat zijn ballon het verst
komt, betekent deze zelfde ballon vaak een noodlottig einde voor
zeehonden, walvissen, zeeschildpadden, dolfijnen en zeevogels.

Teun ‘Sjoggertje’ Vastenhouw

Nancy Slokker

De organisatie van de Keep it Clean Day omschreef het al zo
mooi: “Wij hebben het voorrecht om op deze prachtige plek te
wonen, maar dat brengt ook een stukje verantwoordelijkheid
met zich mee: het beschermen van de natuur en de zee.” Het
is duidelijk dat deze boodschap een gewillig oor heeft gevonden
bij onze gemeente. Zal er komende Koninginnedag dan ook voor
een schoon alternatief worden gekozen? Dan hoeven we de
volgende Keep it Clean Day in ieder geval geen oranje ballonnen
meer op te rapen.

bijna 5 graden vorst aan de grond, liep de temperatuur afgraden in Zandvoort.

Veel dynamiek dus in de
luchtdruk aan het begin
van deze week. Afgelopen
maandag stond de barometer in onze omgeving
zo’n 30 millibar lager dan
op zondagochtend met
een heuse storm van dien.
Allemaal tekenen dat er volop beweging in de atmosfeer zat en dit soort snelle
overgangen van weertypes
zijn kenmerkend voor een
overgangsmaand als september of oktober.
De rest van deze week staat
ons weerbeeld nog in het
teken van een hardnekkige en nogal stroperige
depressie die maar blijft
bivakkeren in de buurt
van Engeland. Dit houdt in
dat er van tijd tot tijd buiengebieden omheen dit
laag Nederland bereiken.
Met een stroming tegen
de wijzers van de klok in
circuleren voortdurend instabiele luchtmassa’s in het
Noordzeegebied. De wind
blijft uit de vertrouwde
(zuidwest) hoek waaien de
komende dagen en is af en
toe even vrij krachtig boven
de meer open gebieden.

en 17 graden. Koude nachten zijn er voorlopig niet
bij en met moeite geraakt
het kwik beneden de 10
graden in de kleine uurtjes.
Mistperikelen die flink verkeersbelemmerend kunnen
zijn, ook zo kenmerkend
voor deze fase in het jaar,
zijn niet aan de orde voorlopig. Daarvoor is het weertype genoeg doorstromend.
In de loop van het weekend
knapt het weer op onder
invloed van een opkomend
hogedrukgebied vanuit het
westen. Volgens de kalenderklimatologie is het vaak
mooi en warm weer in de
eerste oktoberweek. Vorig
jaar werd volledig aan
dit gegeven voldaan met
formidabel weer, onder
meer op 1 oktober toen het
Zandvoortse strand vrijwel
vol zat.

Op dit moment lijkt het
er ook niet bepaald slecht
uit te zien voor de eerste
oktoberperiode. Een hogedrukgebied bij Oost-Europa
lijkt zich wat richting de
Benelux te zullen uitbreiden. Op maandag 1 oktober is de winterprognose
De temperaturen zijn mees- te beluisteren via de weertentijds normaal voor de primeurlijn, 0900-1234554.
tijd van het jaar en komen
overdag uit tussen de 15 weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

16-17

16-17

15

17

Min

11

11

11

9

Zon

35%

45%

45%

55%

Neerslag

60%

30%

45%

25%

zzw. 4

zw. 4

w. 4

zw. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
2012

Hele maand oktober voor Pashouders:

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95

Lijst van deelnemende bedrijven

kijk ook eens op onze website:

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Bruine boterham met boter en …mmmm

Nu 500 gram slechts € 4,49

Winkeliers:

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

Kaas van het huis
Jonge Komijnen kaas

www.slagerijhorneman.nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Dé nagel trends van OPI en CND Herfst 2012
Voor welke trend ga jij? Maak nu een afspraak!
Bel of email: info@orangeriezandvoort.nl

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Oktober Special: Bij

een behandeling vanaf € 20 krijgt u
€ 7,50 korting p.p. Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of andere acties

Behandeling volgens afspraak: T 023 888 51 57 M 06 140 29 888

Nieuwsgierig?
kijk op daydeal.Nl

Nu GRATIS

een maand lang
zachte contactlenzen
uitproberen
inclusief vloeistof,
aanpassing en na-controle!!!!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Individual Hairstyling
Mooi kapsel bij u thuis!

www.orangeriezandvoort.nl
Voor alle pashouders
de aanbieding:

Laatste kans!

Dames/heren knippen/stylen
€ 10,- (ipv € 15,-)
Voor een afspraak kunt u bellen
naar 06-19276204

Tot en met 1 oktober
serveren wij de lekkerste ZEEUWSE MOSSELEN!

(voor pashouders gratis een glas huiswijn bij de mosselen)
Van dinsdag 2 oktober t/m zondag 7 oktober
zijn wij gesloten voor een korte vakantie.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

10% korting
op tijdschriften

Wist u al dat wij een uitgebreide
collectie dames- en heren
regenkleding binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand oktober

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

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

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

Gemeentelijke publicatie week 39- 2012

Ingekomen vergunningenaanvragen

geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

Vergadering college

Omgevingsvergunning

Raadvergadering

Zandvoort:
- Julianaweg 29, plaatsen dakkapel en uitbreiden achtergevel,
ingekomen 18 september 2012, 2012-VV-107.
- Mr.Troelstrastraat 48, kappen boom in achtertuin, ingekomen
18 september 2012, 2012-VV-108.
- Emmaweg 8, wijzigen raam in voorgevel, ingekomen 20
september 2012, 2012-VV-109.

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 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.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 en 3 oktober 2012.
Zij houdt dan informatiebijeenkomsten. U kunt inspreken
over de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft
niet.
Raad-Informatie dinsdag 2 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
COLLEGEZAKEN 20.05 uur
- Mededelingen van/vragen aan het college
RAADSZAKEN 20.15 uur
- Verordening begraafplaatsrechten 2012-1
- Financiering nieuwbouw brandweerkazerne
- Heroverweging bestemmingsplan Middenboulevard
- Parkeernormennota
- Knelpunten parkeerbeleid
Raad-informatie woensdag 3 oktober 18.00-19.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- Politiezaken:
- kennismaking met de nieuwe teamchef
- beleidsplan 2013 – 2014 politieregio Noord-Holland
De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree
is aan het Raadhuisplein. De deuren gaan op 2 oktober om
19.30 uur open en op 3 oktober om 17.30 uur. 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”).
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 9 oktober a.s.

(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 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.

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 dWe
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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure):
Zandvoort:
- Haarlemmerstraat 11a, plaatsen dakkapel en uitbreiden pui,
verzonden 18 september 2012, 2012-VV-070.

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

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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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 F1

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

voetbal

hockey
Dames van ZHC nemen koppositie in
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) hebben na de met 5-2 van Myra 15 gewonnen thuiswedstrijd
de koppositie in de competitie ingenomen. Myra stond
voor aanvang van de wedstrijd gelijk met Zandvoort maar
moest diep buigen voor onze plaatsgenoten.
“Wij waren gewoon veel sterker maar toch kon je af en toe
zien dat de Amsterdamse
dames terecht gelijk met ons
op de eerste plaats stonden.
Maar ZHC heeft karakter getoond en terecht gewonnen”,
zei de nieuwe coach Jeroen
Hofman na afloop.
Hij had er een goede kijk op.
De eerste 30 minuten hielden
de ploegen elkaar in evenwicht hoewel Zandvoort wat

aanvallender ingesteld was.
Vlak voor rust was het dan
eindelijk raak. Aanvoerster
Nathalie Huisman kreeg een
schitterende voorzet van Eva
van Delft die zij tot een mooie
doelpunt promoveerde, 1-0.
Na de spreekwoordelijke
thee kwam er een duidelijk
sterker ZHC binnen de lijnen.
Al snel had Ilja Noltee voor
de 2-0 gezorgd maar concentratieverlies achterin zorgde
voor opnieuw spanning, 2-1.

Door een fout van Myra in
de cirkel kon arbiter Jeroen
Goezinne niets anders doen
dan een strafbal toekennen
aan ZHC. Julia Buchel wist
hier wel raad mee en de marge werd opnieuw vergroot.
Echter Myra was andermaal
in staat om doelvrouw Tessa
Keur te passeren, 3-2. Hierna
ging de deur achterin op slot.
Achtereenvolgens kon Noltee
opnieuw de plank raken en
was het laatste doelpunt van
de dag voor Sandra Boersma,
eindstand 5-2.
ZHC speelt zondag om 13.30
uur opnieuw thuis tegen
Abcoude.

autosport
Nederlanders op podium tijdens Trophy
De Nederlandse Formule Renault rijders deden van zich spreken in het North European Championship tijdens de Trophy
of the Dunes op Circuit Park Zandvoort afgelopen weekend.
Alle drie de races gingen op het scherpst van de snede, en
drie keer was er een podiumplaats voor een Nederlander.

Phil Bastiaans verspeelde zijn koppositie in het klassement
Foto: Chris Schotanus

In de eerste race was het
Josh Hill die de race wist te
winnen. De kleinzoon van de
Britse racelegende Graham
Hill deed dat overigens nipt,
want Jeroen Slaghekke zat
hem werkelijk op de hielen.
Hill hield minder dan een halve seconde over op de finish.
Jake Dennis pakte de derde
plaats. Steijn Schothorst liet
het Wilhelmus klinken na de
tweede race en Meindert van
Buuren werd derde in race
3, die gewonnen werd door
Jordan King.
Ook nu weer waren de drie races in het HDI-Gerling Dutch
22

GT Championship een belangrijk onderdeel van de Trophy.
In de eerste race verslikte klassementsleider Phil Bastiaans
(Porsche) zich bij het aanremmen van de Tarzanbocht, waardoor zijn race al na ongeveer
vierhonderd meter eindigde.
De winst ging naar Ferdinand
Kool (Corvette), gevolgd door
Christiaan Frankenhout (eveneens Corvette). Smaakmaker
in de eerste race was ongetwijfeld Max Braams (Camaro),
die vanaf een van de laatste
startplaatsen als derde wist
te eindigen. De beste zaken
werden gedaan door Nicky
Catsburg. De BMW rijder won

de tweede race en samen
met Ricardo van der Ende de
hoofdrace. Met deze resultaten gaat Catsburg nu aan de
leiding voor Kool en Bastiaans.
Ook de rijders uit de Formido
Swift Cup werkten drie races af. David Verzijlbergen
won de eerste en de derde
race, Jeffrey Rademaker de
tweede. Zandvoorter Youri
Verswijveren behaalde twee
zesde plekken en één tiende
plaats. Tijdens de regen bleek
Verswijveren de snelste op de
baan te zijn.
De twee races in de Dutch
Renault Clio Cup werden bedie
gewonnen door Sebastiaan
Bleekemolen. Klassements
leider Niels Langeveld, uitkomend voor het Zandvoortse
Certainty team, pakte in de
tweede race het zilver. In de
Burando Production Open
won Henk Vuik een race en
wist Rob Severs de andere
twee te winnen. De Supercar
Challenge kwam twee keer in
actie. Koen Bogaerts en Pieter
van Soelen zegevierden in de
race op zaterdag, terwijl Peter
Hoevenaars dat op zondag
deed.

DVVA was een kwartier sterker
DVVA was zaterdag op sportpark Duintjesveld alleen het

laatste kwartier sterker dan gastheer SV Zandvoort. Onze
plaatsgenoten kregen met name in het eerste half uur van
de tweede helft volop kansen maar die waren niet aan het
keurkorps van Zandvoort besteed.

Scrimmage voor het doel van DVVA

De eerste helft strandde
eigenlijk in een status quo
op het middenveld. De beide ploegen lieten niet zo
sprankelend voetbal zien en
slechts sporadisch moesten
de beide keepers ingrijpen,
zodat bij rust nog steeds een
0-0 stand op het scorebord
stond.

het spel naar zich toe. DVVA
moest terug en Zandvoort
schiep legio kansen maar
was zeer ongelukkig met de
afwerking. Een mooie omhaal van Patrick Koper spatte
op de lat uiteen en een schitterende kopbal van invaller
Maurice Moll werd een prooi
voor de Amsterdamse keeper.

Zandvoort kwam echter herboren weer in het veld en trok

Met nog een kwartier te
gaan kenterde de wed-

strijd in het nadeel van
Zandvoort dat steeds meer
achteruit moest voetballen. Het Zandvoortse doel
kwam onder druk te staan
hetgeen in de 82e minuut
leidde tot het eerste doelpunt van de wedstrijd. Een
vrije trap werd door iedereen
gemist en vloog pardoes in
het Zandvoortse doel, 0-1.
Zandvoort moest nu risico’s
nemen en daar kwam de
0-2 vandaan. Door dit verlies
zakt Zandvoort een plaats en
voert nu de middenmoot van
de ranglijst aan.
Komende zaterdag treft SV
Zandvoort opnieuw een redelijk sterke tegenstander.
AMVJ, dat afgelopen zaterdag in Aalsmeer met 5-2 aan
het kortste eind trok, zal zich
niet gemakkelijk laten verslaan; een mooi affiche dus.
Overige uitslagen 2e klasse A: NFC – WV-HEDW:
1-4; OSV – ZOB: 3-1; HBOK
– Opperdoes: 5-0; AFC –
Haarlem/Kennemerland: 4-2
en Monnickendam – Overbos
werd 5-1.

zeilen
Perfect zeilweer tijden Open NK Formula 18
Watersportvereniging Zandvoort organiseerde afgelopen
weekend het Open Nederlands Kampioenschap Formula

18. Wedstrijdzeilers uit België, Frankrijk en Nederland namen deel aan dit kampioenschap voor catamarans. Het is

de zwaarste catamaranklasse waarin onder andere onze
plaatsgenoot Gerard Loos, met zijn bemanningslid Stef
Nielen, aan de start verscheen.

Vlak voor de eerste start op zaterdag | Foto: Rob Bossink

De weersomstandigheden
konden bijna niet beter. Op
zaterdag een straffe wind en

op zondag een iets minder,
maar beide dagen waren
zonovergoten. Helaas was

de top van Europa door het
Wereldkampioenschap in
die klasse niet in staat om
in Zandvoort aan de start te
verschijnen en dus was het
een wat vertekend beeld dat
er tijdens de diverse races
ontstond.
Toch doet dat niets af aan
de prestatie van de uiteindelijke Amsterdamse winnaar
Oscar Zeekant met zijn bemanningslid Karel Begeman.
Zij wonnen maar liefst vier
van de zeven manches en
werden één keer tweede. De
beide heren mogen zich de
nieuwe Open Nederlands
Kampioen noemen. Gerard
Loos kon helaas geen potten
breken. Hij werd samen met
Nielen uiteindelijk 13e.
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sport kort
vissen
Veel vis bij pierwedstrijd

Ondanks de straffe wind van dit weekend waren er voor
de vissers van Zeevisvereniging Zandvoort eindelijk mooie
resultaten op de IJmuidense pier. Er was nog maar net ingegooid of Cas Al ving direct een gul van maar liefst 39cm.
Achteraf bleek die gul ook goed voor de pot van de grootste vis. Verder werd er door de meeste deelnemers volop
schar gevangen zodat er na drie uur intensief vissen totaal
46 scharren, 4 botten, 1 steenbolk en 1 gul binnen gehaald
werden. Gerard Bluijs werd met 12 vissen met een totale
lengte van 277cm winnaar van de dag, voor Addie Ottho
en Tom van der Horst. Na de slechte vangsten van voor de
zomerstop was het wat dat betreft eindelijk weer eens een
keer raak voor de Zandvoortse zeehengelaars.

softbal
Incompleet ZSC wint van Terrasvogels

Een verre van compleet softbalteam van ZSC is erin geslaagd om bij Terrasvogels te winnen. Zandvoort ging met
een mooie 0-5 zege terug naar huis. Met maar liefst 4 invallers moest coach Willy Balk de handschoen opnemen en dat
ging wonderwel helemaal goed. Hoewel Terrasvogels een
goede slagploeg heeft waren ze niet tegen het standvastige en goede verdedigen van ZSC opgewassen. Zandvoort
produceerde maar liefst drie keer een dubbelspel en dat
schiet natuurlijk een aardig eind op. Ook de Zandvoortse
slagploeg liet van zich horen. Invalster Denise Kerkman
sloeg maar liefst 3 RBI’s, binnen geslagen punten. Een mooie
overwinning voor ZSC dat niet eerder dan 3 oktober weer
een wedstrijd moet spelen, uit tegen DSS 4.

biljart
Oomstee 2 wint thuiswedstrijd

Vorige week woensdag wist Oomstee 2 met Louis Van der
Mije, Dick Pronck en Edwin Ariesen de Haarlemse tegenstanders met duidelijke cijfers te verslaan. Van der Mije en
Pronck wisten ieder drie belangrijke winstpunten te scoren,
terwijl Ariesen in zeer spannende wedstrijden tweemaal
de volle winst noteerde. Een zeer plezierige ommezwaai
na de verliespartij tegen Yverda uit Heemstede een week
eerder. Oomstee 1 speelde vorige week donderdag een
thuiswedstrijd tegen het Heemsteedse Bremmetje 3. Een
beetje rommelige wedstrijd waarin de Zandvoorters niet
echt lekker konden acteren. Henk van de Linden wist eenmaal winst te scoren en noteerde daarmee drie punten.
Frits Minneboo moest, ondanks zijn soms uitmuntende
precisiespel, beide partijen prijsgeven. Maarten van Jaaren
wist na spannende partijen tweemaal een gelijkspel af te
dwingen en noteerde daarvoor vier wedstrijdpunten. De
eindstand werd derhalve 9-13.

golf
Club Nautique Open

Het golftoernooi dat Club Nautique jaarlijks organiseert,
dit jaar gespeeld op de Amsterdamse golfclub Waterland,
is gewonnen door John Nijssen. Hij behaalde onder zware
omstandigheden net zo veel punten (28) als Wouter van
den Heuvel, maar was op de tweede negen holes sterker. Een aantal spelers durfde niet naar Amsterdam te
komen in verband met het verwachte slechte weer. De ca.
50 deelnemers waren allemaal al binnen toen de eerste
herfststorm zich aandiende. Bij de vrouwen won Sylvia
Coenraad. Zij sloeg ook de longest drive, bij de mannen
was dat Wouter van den Heuvel. Helma Moors en Alle
Lemoir sloegen de neary’s. In de avonduren genoten de
deelnemers van een prima BBQ bij strandpaviljoen Club
Nautique.

judo
Mooie resultaten Glen Koper

Judoka en plaatsgenoot Glen Koper heeft weer van zich
doen spreken. In Haarlem nam hij deel aan het RaspoortSpaarne toernooi. Hij had als enige een perfecte score: 6
wedstrijden allemaal op ippon winnen. Een unieke prestatie. Tijdens het zeer sterk bezette toernooi om de Roland
Cup in Bremen (D), won hij 3 van de 4 wedstrijden op ippon.
De finale, tegen een Duitser, werd op scheidsrechterbeslissing aan zijn tegenstander toegekend. Moet kunnen
in Duitsland.

handbal
Pak slaag voor handbalsters

De handbaldames van ZCS speelden afgelopen zondag de
lastige uitwedstrijd tegen de reserves van Havas uit Almere.
De eerste 10 minuten ging de wedstrijd nog redelijk gelijk op,
maar daarna leek het wel of de thuisploeg een paar tandjes
bij schakelde. Binnen mum van tijd liepen ze uit naar een
dikke voorsprong en kreeg uiteindelijk ZSC een ongenadig
pak slaag: 26-7. Alles wat bij ZSC mis ging, lukte wel bij de
tegenstander. De keepster van Havas had waarschijnlijk de
dag van haar leven, want zij was een ware plaaggeest voor
de Zandvoortse dames. Bij rust stond het al 13-4 en in de 2e
helft werden de verhoudingen niet anders. Deze wedstrijd
liet duidelijk zien dat de jonge ploeg uit Zandvoort moeite
had met zoveel kracht, snelheid en routine van Havas.

paardensport
Wendy Moore geselecteerd

Dressuuramazone Wendy Moore is vorige week geselecteerd
voor het Hippisch Talenten Centrum (HTC). Een keer per jaar
worden deze selectiedagen georganiseerd en wordt er bepaald wie het komende jaar in het HTC talententeam zitten.
Doel van het HTC is het begeleiden van jong dressuurtalent
op weg naar de topsport. Plaatsgenote Wendy Moore nam
ook deel aan de selectiedag met haar pony Joey en tot haar
grote vreugde kreeg ze te horen dat ze was geselecteerd.
“Door uitgekozen te zijn door het HTC krijg ik echt een superkans om nog beter te worden”, aldus een dolgelukkige Wendy.

badminton
Imke van der Aar dendert door

Twee weken geleden speelde het Zandvoortse badmintontalent Imke van der Aar (14) haar eerste eredivisiewedstrijd,
afgelopen weekend kwam de volgende stap al sneller dan
verwacht. Opnieuw was zij geselecteerd voor het eerste team
van haar Haarlemse club Duijnwijck. Zaterdag mocht zij opnieuw in het mixed dubbel optreden, een partij die helaas
in de verlenging van de derde game (21-23) verloren ging.
Maar op zondag, bij TFS Barendracht, stond de nog zo jonge
badmintonster mede aan de basis van het gelijkspel van haar
club. Zij maakte tijdens deze wedstrijd haar debuut als singlespeelster in de eredivisie en behaalde samen met mixed
dubbel partner Jelle Klederhuis haar allereerste punt in de
eredivisie binnen.

basketbal
Eerste winst Lions

Het nieuwe eerste herenteam van The Lions heeft de eerste
thuiswedstrijd in de 2e klasse van het district Haarlem gewonnen. Lions 1, dat vorig jaar nog 4 klassen hoger speelde,
is door het vertrek van een aantal cruciale spelers teruggekeerd naar het district Haarlem en heeft de plaats van
het heren 2 team van vorig jaar daarin ingenomen. Uit het
team van vorig seizoen zijn alleen Ron van der Mije, Philip
Prins en Niels Crabbendam nog over. Het was wel daarom
even wennen. Samen met Peter Sterker, Bart van der Storm
en Nico Worp, aangevuld met Sander Verboom en eventueel
een aantal bankspelers uit het heren U20 team, moeten
zij het dit jaar gaan maken. Na een 28-37 ruststand in het
voordeel van het derde team van Flashing Heiloo, werd het
uiteindelijk toch nog 62-53 voor onze plaatsgenoten.

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:
Op alfabetische volgorde:

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Hair & Beauty by Siebe
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
P. van Kleeff
Pluspunt
Provincie Noord-Holland
Reco Autoschade
Renew Clinic
Theaterschool Het Nest
Toko Bintang
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vista Vastgoed
V.o.f. Cocarde
Zandvoorts Museum
Zonnestudio SunnyBeach
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Gezellige dag
voor vrijwilligers
Pluspunt

Shantykoren en Zeemansliederen
festival was grandioos
Op 4 locaties in het centrum, dit jaar door omstandigheden helaas niet op het strand,
traden 9 koren voor de 14e keer in Zandvoort op met Shantys en Zeeliederen. Een combinatie van mooi nazomerweer en een negental topkoren, zorgde dat veel publiek op

Zie onze advertentie op de achterpagina
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Cultuur

Sport
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Jubileumconcert
Music All In
met modeshow

Veel beslissingen
gaan vallen
in Finaleraces

Stads- en Dorpsomroepersconcours
15 omroepers waren zaterdag naar Zandvoort gekomen om met elkaar te duelleren,
waaronder een Amerikaanse ‘Cryer’ uit het plaatsje Holland in Michigan en twee Belgi-

sche ‘Bellemannen’. Allemaal moesten ze een verplichte roep, over Zandvoortse instellingen, en een vrije roep, vooral over hun woonplaatsen, ten gehore brengen.

borst werden meegezongen.
Een welkome pauze act dus.

de been was en maakte dat het festival een doorslaand succes werd.

Samenzang van alle koren op het Gasthuisplein

Shantys zijn werkliederen,
gezongen op de grote zeil
schepen bij het hijsen van de
zeilen. Het krachtige refrein
werd door de bemanning
luid gezongen waardoor het
werk gelijktijdig werd ge
daan en de windjammers op

De Mannetjes

Zaterdag
Korendag

volle kracht vooruit gingen.
Zeeliederen zijn meer levens
liederen over vissersleed,
zeemanslijden en vrouw en
kind aan wal maar ook over
armoede.
De vrouwen van Dulle Griet
uit Enkhuizen startten al om
11.00 uur het festival met
een optreden op de Brink
in Nieuw Unicum. Daarna
verhuisde het hele ‘circus’
naar het Raadhuisplein om
daar door wethouder Gert
Toonen ontvangen te wor
den. Na de opening door

hem, met korensamen
zang op de trappen van het
raadhuis, begon het festi
val met optredens van de
Pôllesjongers (Woudsend),
VOC (Vijfhuizen), Wees
pertrekvaartmannen (Am
sterdam), het Groene Hart
(Koudekerk a/d Rijn), Ge
mengd Zandvoorts Koper
Ensemble, Zâalnêelden (Eg
mond aan Zee), Aan Lager
Wal (Hurdegaryp) en de bei
de dameskoren Dulle Griet
en het Viswijvenkoor Sootje
Visch (Zevenhuizen).
De afsluiting was traditiege
trouw op het Gasthuisplein,
waar alle koren gezamen
lijk nog een aantal liederen
zongen. Die samenzang
werd ook weer traditiege
touw afgesloten met het
zingen van het Zandvoorts
volkslied. Veel werk was het
voor Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble dat voor
treffelijk werk heeft verricht
in samenwerking met veel
andere vrijwilligers. Hulde
voor zoveel gastheerschap!

De 15 deelnemers van het Stads- en Dorpsomroepersconcours

Zonovergoten was het Kerk
plein zaterdagmiddag en
dus trokken de omroepers
met hun welluidende stem
men vele kijkers naar het
centrum van Zandvoort.
Tijdens de eerste, verplichte
roep werd het direct duide
lijk dat de jury, bestaande uit
burgemeester Niek Meijer
als voorzitter en emeritus
pastor Dick Duijves en de

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Tijdens de pauzes na de eer
ste en de tweede roep trok
het Gemengd Zandvoorts
Koper Ensemble ook veel
aandacht met hun vaak
zeer geestige uitvoeringen
van oer Hollandse liedjes, die
door de omstanders uit volle

Een groot applaus kregen
de door de burgemeester
bekendgemaakte winnaars
die buiten hun trofee en de
punten voor het Nederlands
Kamp ioenschap, ook nog
even eeuwige roem in hun
bagage mee naar huis na
men. Volgend jaar graag weer
terug naar Zandvoort, heren.

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

023 - 5 735 735

Het is dierendag!

Beste huisdieren
van Zandvoort,
kom deze week
naar Sea Optiek
en ontvang een leuk cadeau!
p.s. komt je baasje mee?

Dan krijgt die
10% korting
op eventuele aankopen!

‘Dus dat wordt voor
het zingen de kerk in’

voorzitter van De Wurf Freek
Veldwitsch, het deze dag niet
gemakkelijk zou krijgen.

Het derde lustrum van het
Stads- en Dorpsomroepers
concours in Zandvoort is
uiteindelijk een prooi ge
worden voor Henk van den
Nieuwenhuizen uit Oister
wijk. Hij won nipt voor Henk
Bijlsma uit Bolsward die op
zijn beurt maar een half
punt meer had dan Harmen
de Vries uit IJlst.

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

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?

Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers of
heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, vrijwilligers
verzekeringen en/of plichten? Dan kunt u terecht op de
website van het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort,
www.vip-zandvoort.nl. Email: info@vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond
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familieberichten

waterstanden

Heden is overleden
Intens verdrietig maar vol bewondering
voor de wijze waarop Jacq met haar ziekte is omgegaan.
Wij zijn dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven.
Helaas moeten wij nu afscheid nemen van

Jacqueline Ingeborg
Deinum - van Nifterick
Amsterdam,
20 juni 1966

25 mei 1911

24 september 2012

Langs deze weg bedanken wij iedereen van Huis in de Duinen,
afdeling de Branding, die haar zo liefdevol hebben verzorgd.

Haarlem,
1 oktober 2012

Jacq is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort. Daar is gelegenheid tot condoleren op zondag
7 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij nemen afscheid van haar op dinsdag 9 oktober om 14.30 uur
in de aula van crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6
te Driehuis (Velsen).

“ Er zijn geen tranen genoeg...”
Lieve Jacq.
Ik rouw.
Om jou.
Zal er altijd voor
je kinderen zijn.
Dit verlies
doet me zoveel pijn.
Kus Tamara

Jacqueline,
Rust zacht lieverd.
We zullen je vreselijk missen.
Ad, Wilma, Daan en Marianne

Het personeel en de directie van HEMA Zandvoort
hebben kennis genomen van het overlijden van onze
dappere collega Jacqueline Deinum.
Jacqueline heeft vele jaren met ons gewerkt
in allerlei functies. Haar moed, levenslust en kracht
heeft ons allemaal geraakt. Wij zijn erg verdrietig.
Wij wensen Huib en de rest van de familie
veel sterkte met het verlies.
Personeel en Directie van HEMA Zandvoort

30+ AFTER SUMMER EDITION
ZATERDAG 6 OKTOBER

ALEX CRUZ
LUCHA
20.00 - Midnight / Entree: Gratis

Zandvoort, oktober 2012

Huib
Robert
Amber
Jolien en Max
Jannie en Rob †
Robert

2

Theodora van Kraaij

BEACHPARTY

Boulevard Barnaart 23 andvoort 023 - 5715707

okt

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

Pacht: Daghoreca
± 70 stoelen
Compleet bedrijfsklaar
met groot binnenterras
Nieuw ingericht in 2010
Direct aanvaardbaar
€ 1.500 excl. servicekosten
Bel 5716800
voor informatie
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Spotlight
Hoera
Bianca
50 jaar
Liefs van je
vrienden en vriendinnen!

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Geniet er van zolang het nog kan.

7 oktober

is dit jaar onze laatste dag.
Tot die tijd bent u van harte
welkom om te genieten van
ontbijt, lunch of diner.
Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

✿ septem
✿ september
ber ✿

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie, d.d. 2 oktober

Overvolle agenda zorgt voor nachtwerk
Een overvolle agenda, met zware agendapunten, zorgde

5

Taizé dienst - Agatha kerk, aanvang 19.30 uur

er afgelopen dinsdag voor dat het openbare gedeelte van

5

VanKessel Live - Storm8, aanvang 19.00 uur

was. Daarna moesten de leden nog evalueren en werd het

(inzingen vanaf 19.00 uur)

5-7 Formido Finaleraces - Circuit Park Zandvoort
6

Beachparty 30+ After Summer edition - Club Nautique,

aanvang 20.00 uur

6

Korendag - Thema is ‘The Sixties’. Protestantse kerk,
10.00-22.00 uur

6

Open NK Garnalen pellen - 2e voorronde in Thalassa,

6

Dansavond in De Krocht - Danssschool Rob Dolderman,

aanvang 17.00 uur

aanvang 20.00 uur

7

Culture @ the Beach - Vooges, Club Nautique,
De Haven van Zandvoort, Take Five. Aanvang 17.00 uur

7

Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 04/10 - 10/10

SAMMY 2 - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

BRAMMETJE BAAS(NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

TO ROME WITH LOVE
DO t/m DI om 19.00 uur

THE BOURNE LEGACY
DO t/m DI om 21.30 uur

MY WEEK WITH MARILYN
WO om 19.30 uur

Vanaf 31 oktober: SKYFALL
Vanaf 8 november: SINT & DIEGO
en de Magische Bron van Myra
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

de vergadering pas dik na het middernachtelijke uur klaar
dus echt nachtwerk. Uiteraard leverden de heroverweging

Middenboulevard, de parkeernormennota en de knelpunten in het parkeerbeleid de nodige vragen op.
De heroverweging Midden
boulevard was naar aanlei
ding van een aangenomen
OPZ amendement van 13 juli
2011. Dat amendement vraagt
om slechts gedeeltelijke ont
wikkeling van het gebied. Het
college stelt de raad voor om
een aantal locaties langs de
kust te herontwikkelen, de
kwaliteit te verbeteren en
het jaarrondtoerisme te sti
muleren. Aan de informatie
aan de raadsleden gingen ze
ven insprekers vooraf. Jasper
Allesma van Nieuwenhuizen
sprak namens Venster aan
Zee, dat gedeeltelijk eigenaar
is van het Badhuisplein. Deze
organisatie heeft onlangs een
intentieovereenkomst met de
gemeente getekend en wil
komen tot kwaliteit op het
plein. Erwin van der Slik vroeg
zich af wat projectwethouder
Belinda Göransson wil met de
bewoners van de Palacepool.
Volgens de wethouder is
daar regelmatig intern over
gesproken en vraagt zij zich
af wat er gedaan moet wor
den om eindelijk de impuls
te geven om door te gaan:
“Waar liggen de kansen en
waar liggen andere ontwik
kelingsmogelijkheden?” Het
entreegebied van Zandvoort
via het Stationsplein krijgt
de volle aandacht van onder
andere de provincie die ruim
vijf miljoen euro subsidie be
schikbaar stelt.
Gert Jan Bluijs (CDA) wil niet
alle kaders van oud-wethou
der Marten Bierman opnieuw
doen. “Hij heeft een geheel
nieuw plan ontwikkeld toen
tertijd. Dit plan straalt einde
lijk realiteit uit. Ik mis wel het
watertorengebied in het stuk.
Wij willen als de watertoren
herbouwd gaat worden exact
dezelfde toren terug”, zei hij.

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
wil herijking van de herinrich
ting van het entreegebied
van Zandvoort. Nico Stammis
(PvdA) heeft echter de indruk
dat Bouberg Wilson alles op
nieuw wil doen. Volgens Cees
van Deursen (GL) is het pro
ject Middenboulevard een
zich voortslepend drama dat
al 20 jaar duurt: “Het plan is
veel te groot. Laten we het
kleinschalig op gaan pakken.”
Göransson zei in haar ant
woord na de eerste termijn
dat Zandvoort meer naar de
markt moet luisteren en meer
naar de markt moet kijken.
Michel Demmers (GBZ) haal
de vervolgens zich de woede
van voorzitter Hans Drommel
op zijn hals door Göransson
te verwijten dat zij “uit haar
nek kletst”. Demmers werd
door de voorzitter ontboden
voor een gesprek onder vier
ogen. Na deze schorsing zei
de GBZ-voorman dat hij zijn
woorden niet terug trok en
hij verliet direct de vergade
ring.
Jerry Kramer (VVD) zei in
tweede termijn dat zijn par
tij altijd al van oordeel was
dat de gemeente Zandvoort
niet meer dan twee deelpro
jecten aan kan. “Wij zijn blij
dat dit voorstel er ligt”, aldus
de liberaal. Göransson sloot

af met de melding dat er nu
drie deelprojecten ontwik
keld gaan worden en dat er
expliciet gestopt wordt met
de Middenboulevard als één
project te zien.

Knelpunten
parkeerbeleid

Bij de behandeling van de
knelpunten van het huidige
parkeerbeleid, overhandigde
Teresa Mok namens APRZ
aan Jerry Kramer het resul
taat van de handtekeningen
actie die de beweging heeft
gehouden. Welgeteld waren
dat er 2.395. Zij zei dat APRZ
in regelmatig overleg is met
parkeerwethouder Andor
Sandbergen om oplossingen
te zoeken voor de irritaties
over het parkeerbeleid van
de gemeente in de diverse
wijken. Kramer bedankte
haar met een bos bloemen
en een stormparaplu “om te
gen zwaar weer beschermd
te zijn”. Sandbergen meldde
dat hij bezig is om voor ie
dere wijk een op maat ge
maakt parkeerbeleid te leve
ren. Astrid van der Veld (GBZ)
vindt dat de uitgangspunten
uit 2010 niet kloppen. “Wij
willen het plan aanpassen,
niet de uitgangspunten. GBZ
wil de uitkomst van de toege
zegde enquête als uitgangs
punt gebruiken. Ook willen
wij dubbelgebruik. Overdag
staan hele wijken leeg. Laten
we dat beter ontwikkelen.
Het is gewoon zonde van de
ruimte”, zei ze. Sandbergen
sloot af met de vraag wat de
raad nou wil. Enquête of niet.
“Elke wijk is anders en elke
wijk heeft andere behoeften.
Daarom dus deze enquête.”

Jerry Kramer overhandigt bloemen aan Teresa Mok

column

Tweede Haren

In november zijn onze kleine
meid en ik jarig. Twee schor
pioenen. Dat vraagt om een
gezamenlijk en pittig feest,
waarvan ik de uitnodiging
op mijn Facebook-pagina zet.
Iedereen mag naar Zandvoort
komen.
‘Ho, ho!’, hoor ik je zeggen.
‘Het laatste dat dit dorp nodig
heeft, is een tweede Haren!
Zeker niet in een jaargetij,
waarin we onze wonden van
de afgelopen zomer likken.
Wonden die in ieder geval
niet veroorzaakt zijn door een
brandende zon!’
Ik kan je geruststellen. In de
eerste plaats heb ik 5000
Facebook-vrienden, die geen
van allen een deuk in een
pakje boter slaan*, laat staan
dat ze in staat zijn om tegen
ME te vechten en reddingsbo
ten in de fik te steken. In de
tweede plaats ben ik de zoon
van Hans Boskamp. Nu was
dat ook niet echt een man
die snel op de vuist ging, maar
als het goed is, moet die naam
respect afdwingen bij voetbalhooligans en zoals je weet, is
een serieuze rel zonder gras
matgajes geen serieuze rel.
Brombeer Johan Derksen
wordt in ieder geval voor even
een Barbie-pop bij het horen
van de naam van mijn va
der. Zo eindigde Derksen zijn
prachtcolumn n.a.v. het over
lijden van onze ouwe in maart
vorig jaar: ‘Hans Boskamp was
niet de beste Ajacied (...), maar
wel de kleurrijkste, ondeu
gendste, origineelste en cre
atiefste.’ Als dat voetbaltuig
niet week maakt, dan weet ik
het ook niet meer.
En tot slot woon ik in Zand
voort, een dorp waar zo’n rel
überhaupt nooit kan plaats
vinden. Als geen andere ge
meente in Nederland hebben
wij namelijk een geweldige
ervaring in bezoekers buiten
het centrum houden.
* 1 uitzondering daargelaten,
al wendt Ron Nansink
zijn kracht a priori niet
aan om kwaad met
kwaad te bestrijden.
Integendeel, mag ik wel
zeggen.
Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

15 september - 28 september 2012
Geboren:

Max, zoon van: Wiltenburg, Tim Arnoud en: van Houwelingen,
Desiree.
Pam Jolie, dochter van: de Vries, Kuno Antal en: van Lierop,
Pascale.
Liam, zoon van: Grosze Nipper, Patrick en: Benning, Jolanda
Regina Maria.

Overleden:

Nolte, Wilhelmina Johanna, oud 88 jaar.
van Kraaij, Theodora Maria, oud 101 jaar.
van Hulst, Antonius Gerardus Maria, oud 53 jaar.
Hoogewerf, Wilhelmus, oud 95 jaar.
van Kalmthout, Cornelis, oud 88 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A. Mak uit Haarlem
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur diaken J. Belt
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Aanbieding:

Nieuw Cursus seizoen
gaat van start!
Denderend door de duinen
Nieuwe 2de groep vanwege succes! Wandelen in groepsverband
en leren over al wat er leeft.Verzamelen bij de Duinrand, na afloop
koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 12 x wandelen voor € 25,Donderdag 13:00 – 14:00
11 oktober t/m 13 december

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden
Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te snijden en
in het lood te zetten. Ook leert men hoe een ontwerp te maken en uit
te voeren.
Woensdag 19:30 – 22:00
10 oktober t/m 12 december

PowerPoint
Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied van
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. Zo kunt u
aan uw vakantiefoto's, zakelijke presentatie, verjaardag enz. een speciaal
tintje geven. Het verfraaien met animaties en speciale effecten is overweldigend en u kunt kiezen uit een groot aantal sjablonen.
Dinsdag 19:30 – 21:30
30 oktober t/m 27 november

Website bouwen en onderhouwen
Tijdens deze cursus wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u zelf uw
eigen website kunt bouwen. U leert de navigatiestructuur ontwerpen,
teksten, afbeeldingen, knoppen en hyperlinks invoegen, pagina-opmaak
en koppelen van webpagina's, het uploaden en beheren en optimaliseren van de site en het aanmelden bij zoekmachines. Ook leert u hoe u
een domeinnaam kunt aanvragen en webhosting kunt regelen
1 november t/m 6 december
Donderdag 19:30 – 21:30

Hatha Yoga
Nieuw op de woensdag! Instromen met korting kan altijd!
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00
19 september t/m 19 december

Workshop Tarot v Beginners
Bij de Tarot gaat het om de bewustwording van het onbewuste. Ieder
mens heeft momenten dat hij persoonlijke vragen heeft, maar niet bij
de antwoorden kan komen. Het antwoord zit in je, maar je kunt er
even niet bij. De Tarot is een beproefd hulpmiddel om die antwoorden
te vinden. Het gaat daarbij om zaken als relaties, werk, gezondheid en
zelfontplooiing. Gelieve uw eigen spel mee te neme zodat u thuis ook
kunt oefenen.
Dinsdag19:00 – 21:30
13 & 20 november

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. Goed
voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur
31 okt t/m 14 nov € 15,-

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Beeldhouwen en Boetseren,

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Instromen met korting kan nog! Voor beginners en gevorderden.
De cursus houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Donderdag 19:30 – 22:00
20 september t/m 13 december
Maandag 19:30 – 22:00
17 september t/m 10 december

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk thee drinken. Instromen
met korting is mogelijk!
Donderdag 14:30 – 15:30
20 september t/m 13 december

Onze heerlijke moorkop veel
besproken in Zandvoort nu € 1,70
onze zalige slagroom truffels
200 gram van € 5,40 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
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

OUD HOLLANDSE KEUKEN
Gekookte aardappelen
€ 8,50
Hollandse groenten
met sudderlapjes, gehaktbal,
speklapjes en gebraden kip

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

Start nieuwe cursus
Engels voor kinderen
Bel of mail Hans Weber
T. 06-81493719 • Zeestraat 30
weerwatwijzer@gmail.com • www.weerwatwijzer.com

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.

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30		
t/m 13 december

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl • T. 023 57 40 330

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013
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Commissie hoort belanghebbenden
rondom veelbesproken kunstwerk
Het fel omstreden kunstwerk, dat in de volksmond Buchenwaldhek wordt genoemd, is vorige week donderdag bespro-

ken voor de commissie Beroepsschriften. Bentvelder Jack
Bakker wil het kunstwerk namelijk toch op zijn landgoed

Groot Bentveld neerzetten. Begin dit jaar had hij door alle
commotie afgezien van plaatsing.
Bakker, die schitterde door
afwezigheid, bewoner van de
Taxuslaan Han Koenders en
een afvaardiging namens het
college van B&W, kruisten de
degens. Bakker wil zijn bouw
vergunning terug die eerder
dit jaar door het college was
ingetrokken. Hij heeft be
zwaar tegen de intrekking
gemaakt omdat het college,
volgens hem, onrechtmatig
gehandeld heeft.
Bakkers advocate, mr. Eefje
van Bommel, pleitte donder
dagavond tijdens een speci

ale en openbare hoorzitting
over het hekwerk dat de
vergelijking met de ingangs
poort van concentratiekamp
Buchenwald puur suggestief
is. Zij vindt de naam dan ook
opruiend en ongemeen kwet
send. Buurman Han Koenders,
een van de omwonenden die
zich tegen de plaatsing van
het hekwerk verzetten, stelde
dat als er toch gebouwd gaat
worden en het ‘kunstwerk’
achter de onlangs geplante
coniferen geplaatst gaat
worden, het zicht vanuit de
Taxuslaan op het landgoed

zal gaan verdwijnen.
De gemeente Zandvoort is van
mening dat er ten aanzien van
de intrekking van de bouwver
gunning niet onrechtmatig is
gehandeld. Een bouwvergun
ning waarvan na 26 weken,
de wettelijke termijn, geen
gebruik is gemaakt, wordt
ingetrokken. De gemeente
Zandvoort heeft als beleid
om daar nog een half jaar aan
toe te voegen. Op grond van
dit beleid heeft het college ge
handeld zoals het gehandeld
heeft. De vertegenwoordigers
van de gemeente zijn ervan
overtuigd dat die termijn
voor Bakker niet haalbaar is
of was en dat het college dus
rechtmatig gehandeld heeft.
De uitspraak van de commis
sie laat circa 6 weken op zich
wachten.

Hoorcommissie Middenboulevard
niet druk bezocht
Slechts een handvol belanghebbenden maar ook belangstellenden, zijn vorige week bij

de hoorcommissie Middenboulevard aanwezig geweest. De hoorcommissie boog zich
over een paar zienswijzen en hoorde een tweetal sprekers.
Tijdens de hoorcommissie
stelden de heer Van Delden,
advocaat en vertegenwoor
diger van een aantal belang
hebbenden, en de heer De
Wolf, vertegenwoordiger
voor een aantal bewoners
van het gebied, een aantal

vragen. Op zich werden er
geen nieuwe zaken aan de
orde gesteld en dus kan de
hoorcommissie op zeer kor
te termijn advies uitbrengen
aan de raad. Dit zou zomaar
al komende week kunnen
zijn, maar dat is niet hele

maal zeker. Als het advies
van de commissie aan de
raad het bestemmingsplan
bevestigt, kan er meer werk
aan de uitvoering besteed
worden en is Zandvoort
een stapje dichterbij de re
alisatie.

ZANDVOORT SCHOON en vallende blaadjes……
In de laatste maanden van het jaar hoopt bladafval zich op in onze
tuinen en op straat. Als we met zijn allen hier de handen uit de
mouwen steken is alles in een mum opgeruimd. De komende negen
weken rijden de veegwagens door de boomrijke straten en halen
Gemeente Zandvoort
het blad weg; op een beperkt aantal plekken worden bladkooien
neergezet waar omwonenden bijeengeveegd blad in kwijt kunnen.
Bladafval kan goed dienen als basis voor compost of als voedende en
isolerende bodembedekker in uw eigen tuin en -op kleine schaal- als ondergrond voor
de herfstwerkstukken van onze schoolkinderen.
Bijeengeveegd blad kan altijd in de groene rolemmer worden aangeboden om verwerkt te
worden als GFT-compost. Let op: plastic zakken met blad neemt de vuilnisman niet mee!
Wederom is dit jaar het streven dat op 5 december het blad van de straat verwijderd is.
Samen houden we zo 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)

‘Glamour Day’

Heerlijke muzikale klanken
klonken er afgelopen zater
dag in de Haltestraat waar
voor de ingang van Jupiter
Plaza zangeres Aleida de
voorbijgangers vriendelijk
toezong en uitnodigde voor
een bezoek aan ‘Glamour
Day’. De bekende onderne
ming Emotion by Esprit, dat
sinds 2004 in het Jupiter
Plaza gevestigd is, had het
voortouw genomen om
de landelijke Glamourday
ook in Zandvoort gestalte
te geven. Het werd een bij
zondere koopjesdag voor
de vele winkelende gasten
onder het motto ‘shop un
till you drop’. De nieuwste
najaarscollecties met zeer
aantrekkelijke kortingen en
een loterij, een gratis lot bij
elke aankoop, met geweldi
ge prijzen die beschikbaar
gesteld waren door vele
collega-ondernemers. Een
echte Glamour Day waar
veel (vrouwelijke) klanten
hun favoriete aankoop zeer
voordelig hebben kunnen
doen.

Snackbar Het Plein
genomineerd

Plaza Polly in Bemmel,
Snackbar Het Plein in Zand
voort en Alida’s Smulpaleis
in Roden hebben een Cafe
taria Top 100 nominatie
voor de titel ‘Beste kleine
cafetaria’ binnen gesleept.
Tijdens het cafetaria Top
100 event op 22 oktober
wordt de winnaar bekend
gemaakt. De titel ‘Beste
kleine cafetaria’ is bestemd
voor bedrijven met een
beperkt aantal zitplaatsen

en/of relatief kleine verko
opruimte. Het bedrijf dient
uit te blinken op vlakken als
gastgerichtheid en gast
vriendelijkheid. De nomina
tie van Het Plein wordt in
het vakblad MissetHoreca
als volgt beschreven: Top
omzetten worden gereali
seerd bij Snackbar Het Plein
in Zandvoort van de broers
Robert en Alexander Slag en
Mimoun Abdellaui. Laten we
duimen voor de Zandvoortse
ondernemers!

The Gift sloeg aan

Vorige week woensdagavond
werd in paviljoen Plazand
de film The Gift vertoond.
De film is een persoonlijk
verslag van het leven en de
inzichten van Shajen Joy Aziz
en Demian Lichtenstein. Zij
ontmoetten de grote spiritu
ele leiders van dit moment
waaronder de Dalai Lama
en Sri Sri Tavi Shankar, om
een antwoord te krijgen op
de vraag: hoe ontdek ik mijn
unieke gave en wat kan ik de
wereld daarmee meegeven.
The Gift is zowel een bijzon
der verhaal van een broer en
een zus, als een unieke bewe
ging. “Ik ben erg dankbaar en
blij dat deze film zo'n impact
heeft gehad op alle lieve
mensen die er waren. Ik ver
wachtte er 10 en er kwamen
er 60!”, aldus Conny Foppen
die het organiseerde.

Orgelconcert

Zondag 7 oktober zal organist
Henk van Amerom het schit
terende Knipscheerorgel van
de Protestantse kerk bespe
len. Tussen 15.00 en 16.00 uur
zal hij enkele zeer bekende
orgelwerken laten horen. Het

Knipscheerorgel is uiter
mate geschikt om bij voor
beeld de bekende Toccata
en de Fuga van Johann
Sebastiaan Bach ten gehore
te brengen maar ook wer
ken van Henry Purcell, César
Franck, Johann Pachelbel en
Jan Zwart staan op het re
pertoire van Van Amerom.
De kerk gaan om 14.30 uur
open en de toegang is gra
tis.

Rommelmarkt

Komende zondag van
10.00 tot 16.00 uur wordt
de eerste van een reeks
rommelmarkten georga
niseerd in De Krocht. Op
deze gratis toegankelijke
markt worden uitsluitend
tweedehands spulletjes
aangeboden, alsmede an
tiek, curiosa, verzamelin
gen, boeken, etc. De bar is
de hele dag geopend voor
koffie, drankjes en brood
jes. De tweede markt van
dit najaar vindt plaats op
18 november. Wie voor deze
markt een tafel wil huren
kan zich zondag 7 oktober
hiervoor aanmelden.

Bedankt Ted

Na 22 jaar nam Ted van
Honschoten (85) vrijdag af
scheid als barmedewerker
bij Tennisclub Zandvoort.
Iedere morgen voorzag hij
de spelers van koffie en
andere versnaperingen.
Van Honschoten is zelf
nog als tennisser actief.
Twee jaar geleden werd
hij Nederlands kampioen
dubbelspel in zijn leeftijds
klasse. Bij de club wachtten
zo'n 90 leden hem op voor
een verrassingsfeestje.
5

Uitnodiging
Formido wil graag alle inwoners van Zandvoort
a.s. zondag 7 oktober uitnodigen tot het bijwonen
van de Formido Finale Races op het circuit.
Bij inlevering
van bijgaande n
e
toegangsbonne
gratis entre
en
voor 2 persont.
op het circui

Toegang tot de duinen en de
hoofdtribune zijn GRATIS.
Met eventuele bijbetaling kunt u
ook toegang krijgen tot de Paddock
(het binnenterrein van het circuit).

Graag tot ziens op
onze Formido Finale
Races 2012.

Formido Finale Races
7 oktober 2012 Circuit Park Zandvoort

Speciaal
optreden
van Jannes!
8

711146 042350

GRATIS TOEGANG
p

Swift Cu

Huis. Thuis. Formido.

Op vertoon van deze coupon bij de ingang van het circuit
krijgt u 1 gratis duinkaart en vrije toegang tot de hoofdtribune.

Formido Finale Races
7 oktober 2012 Circuit Park Zandvoort

8

711146 042350

GRATIS TOEGANG
p

Swift Cu

Huis. Thuis. Formido.

Op vertoon van deze coupon bij de ingang van het circuit
krijgt u 1 gratis duinkaart en vrije toegang tot de hoofdtribune.

Formido
Swiftcup
parade!
J. van de Ham
Algemeen directeur
Formido bouwmarkten
Nederland

R. Wolthers,
Directeur Stichting
Formido Franchisenemers

p
Huis. Thuis. SFormido.
wift Cu
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Nostalgische filmavond

Makelaars klagen niet

De filmavond die de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB)

De Zandvoortse makelaars die afgelopen weekend met een

was eigenlijk een mix van oude foto’s en na de pauze een

over het algemeen zeer tevreden over de belangstelling.

ter gelegenheid van de 90e verjaardag had georganiseerd,
aantal nog nooit eerder vertoonde filmpjes. Pieter Joustra

praatte het geheel op de voor hem zo kenmerkende wijze
aan elkaar.

Circa 85 leden en oud-le
den van de ZRB waren vrij
dagavond naar theater De
Krocht gekomen om de pre
sentatie van Cor Draijer en
Pieter Joustra mee te ma
ken. Prachtige oude foto’s,
zelfs van de prille beginja
ren, werden getoond en lie
ten een duidelijk beeld zien
van hoe de brigade in de
jaren voor de oorlog werkte.
Zonder de huidige commu
nicatiemiddelen werd toch
van heel veel badgasten het

leven gered. Uiteraard wilde
Draijer graag namen weten
van personen op de foto’s en
hij werd niet teleur gesteld.
Vooral op de foto’s van na de
oorlog werden veel nieuwe
namen genoemd. Ook de
filmpjes, die August v.d. Meij
in de jaren ’60, ’70 en ’80 had
gemaakt, werden met en
thousiasme ontvangen. Een
mooie avond, die de heren
Joustra en Draijer veel tijd
heeft gekost, werd met een
groot applaus afgesloten.

10.000 stappen is gezond
Dinsdagmiddag heeft een aantal Zandvoorters deelge-

aantal panden deelnamen aan de open huizen route zijn

Veelal spreken ze van belangstelling van 2 tot 8 geïnteres-

seerden per pand. En dat ondanks de moeilijke economi-

sche tijden die de woningmarkt op dit moment doormaakt.
Makelaarskantoor Cense &
van Lingen meldt dat er be
hoorlijk gescoord is. Ieder
pand dat te bezichtigen was,
heeft ook belangstellenden
in huis gehad. “Het was suc
cesvol, dus goed”, aldus een
woordvoerder van het kantoor.
Makelaarskantoor Greeven is
zelfs meer dan tevreden. Ook
zij melden veel belangstelling
voor de circa 20 panden die zij
in de aanbieding hadden. “Van
twee zijn we zelfs nog een
stap verder gegaan en wordt

er nu over de prijs onderhan
deld”, meldt de woordvoerder.
Nick ten Broeke, van Eigen
wijs Makelaars, is ook positief
gestemd. “In eerste instantie
ging het niet helemaal lekker
maar uiteindelijk moet ik con
stateren dat we toch goed ge
scoord hebben. Waarschijnlijk
gaan we met 2 personen ver
der maar dat weten we pas
na woensdag”, meldt hij tele
fonisch. Ondanks de recessie
dus mooie berichten van de
Zandvoortse makelaars.

Bom tot ontploffing gebracht

nomen aan een wandeling van 10.000 stappen. Dat is de

Aan de Hogeweg werden vorige week woensdag omstreeks

wij slechts 6.000 stappen. 10.000 stappen staat gelijk aan

Haarlem (38 en 43 jaar) en een man uit Zandvoort (37 jaar).

maatstaaf voor gezond bewegen maar gemiddeld lopen

18.45 uur drie verdachten aangehouden: twee mannen uit

elke dag 30 minuten bewegen.

Bij hun auto troffen agenten een vuurwapen en een zelfge-

De wandeling ging vanaf
de watersportvereniging
naar de rotonde, waar
Victor Bol de wandelaars
in het Juttersmu-ZEE-um
ontving. Onderweg had
hij al het een en ander ver
teld over het strand. Het
Juttersmu-ZEE-um werd
speciaal hiervoor geopend
en tijdens een pauze van
30 minuten mochten de
wandelaars een kijkje ne

men onder leiding van de
‘strandjutter’. Na de terug
wandeling werd als afslui
ting een kopje thee of koffie
gedronken bij strandpavil
joen Tyn. Volgens de en
thousiaste deelnemers is
deze activiteit zeker voor
herhaling vatbaar, bijvoor
beeld als een structureel
maandelijks terugkomende
strandactiviteit in het kader
van Zandvoort Actief.

politieberichten
Snorfietser agressief bij aanhouding
Een 52-jarige man uit Zandvoort werd zondagavond om
streeks 19.45 uur aangehouden op de Van Ostadestraat. De
man reed slingeren over de hele rijbaan op de Lorentzstraat
in de richting van de Linnaeusstraat. Agenten sommeerden
via de dakmegafoon de man te stoppen maar in plaats
daarvan ging hij er via het voetgangersgebied vandoor. Op
de Van Lennepweg lukte het nog niet om de man tot stop
pen te dwingen maar uiteindelijk op de Van Ostadestraat
wel. Hierbij raakte een personenauto beschadigd. Bij de
aanhouding verzette de Zandvoorter zich hevig. Agenten
moesten geweld gebruiken om de man af te voeren naar
het bureau, waar hij werd ingesloten.

maakt explosief aan.

Agenten zagen omstreeks
18.30 uur een bestelbus langs
het politiebureau rijden met
daarin als inzittenden de
38-jarige Haarlemmer en de
37-jarige Zandvoorter. Bij de
politie waren aanwijzingen
binnengekomen dat beide
mannen verdacht werden
van de handel in illegale
wapens. De politie nam voor
zorgsmaatregelen in acht en
nadat de auto was gepar
keerd aan de Hogeweg wer
den drie inzittenden van de
bestelbus door agenten met
getrokken wapens gesom

meerd naar buiten te komen.
Daar werden ze aangehou
den, geboeid en vervolgens
overgebracht naar het poli
tiebureau en ingesloten. Bij
de auto troffen agenten een
vuurwapen en een zelfge
maakt explosief (pijpbom)
aan. Rond 23.00 uur diezelf
de avond werd het explosief
op het strand van Zandvoort
tot ontploffing gebracht. De
drie mannen werden in ver
zekering gesteld. Zondag is
de 38-jarige Haarlemmer vrij
gelaten, de andere 2 blijven
voorlopig in hechtenis.

Aangehouden met nepvuurwapen

Maandag 1 oktober is op het Raadhuisplein een 41-jarige
man uit Zandvoort aangehouden. De politie kreeg omstreeks
12.15 uur een melding van een winkelier dat er een man was
gezien met een vuurwapen. De politie nam voorzorgsmaat
regelen in acht (kogelwerende vesten en getrokken pistool)
en drie agenten hebben de man benaderd en zonder geweld
geboeid overgebracht naar het politiebureau. Het bleek om
een nepvuurwapen te gaan. De man is verhoord en bleek in
de war en zal de benodigde hulpverlening ontvangen.

Uit de hoek van
de ondernemers
Deze tweewekelijkse rubriek staat in het teken van de Zandvoortse ondernemers. U kunt lezen waar de ondernemers
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van
de diverse ondernemersverenigingen, de centrummanager
en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week Jos Hesp, de
voorzitter van het Ondernemers Platform Zandvoort.

Over zee, zandkorrels
en zandkastelen
Stel, je bent een zandkorrel op het strand. Dan realiseer
je je dat je nietig bent. Je realiseert je dat je overgeleverd
bent aan getijden die je achteruit werpen als je vooruit
wilt. Je realiseert je dat je daar geen invloed op hebt.
Stel, je bent daardoor een knorrige zandkorrel op het
Zandvoortse strand. Echter, op een mooie zonnige dag
komt er een man langs. Misschien wel de centrum ma
nager, maar dat weet je als zandkorrel niet. Met een
schep. Je belandt samen met andere knorrige zandkor
rels in een emmer. Je komt op plekken waar je nog niet
eerder was. Ondanks het geweld van de tijden.
Je wordt uit de emmer gegooid en krijgt een plens water
over je hoofd. Hey denk je, want zo denken zandkorrels,
wat krijgen we nu? De dag wordt al maar spannender…
De man van de emmer duwt je samen met vele andere
knorrige ‘Zandvoortkorrels’ in een vorm. Je hebt geen
idee wat je overkomt. Je overziet het niet alleen, crisis!
Dan, lange tijd later, merk je dat er niet meer aan je ge
trokken en geduwd wordt. Door eb en vloed. Het geheel
lijkt sterker bestand tegen de elementen dan de eenling.
Het wordt nog veel mooier. Mensen, die eerst gedach
teloos op je stonden, staan nu naast je en wijzen be
wonderend. Wat is er gebeurd? Wie ben ik nu? Dat je nu
deel uitmaakt van een zandkasteel zal je nooit weten.
Je trekt een lange neus naar het wassende water, want
niemand krijgt je meer van je plek.
Je maakt deel uit van een groter geheel!

Stel, je bent een Zandvoortse ondernemer. Overgeleverd
aan de getijden, aan regels, aan verplichtingen. En je
voelt je los zand. Maak dan deel uit van het kasteel. En
sta sterker als geheel!
Wordt lid van een van de onder
nemersverenigingen! There is no
hole in those buckets!
En ga ervoor, samen!
Jos Hesp,
Voorzitter Ondernemersplatform OPZ
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HUURWONINGEN !!!
Keesomstraat 113

Keesomstraat 219

Zandvoort

Zandvoort

Galerijflat gelegen op
de 4e etage.
Woonkamer, keuken,
3 slaapkamers, badkamer en een
berging in de onderbouw.
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2.

Hoekgalerijflat gelegen op
de 4e etage.
Woonkamer, keuken,
3 slaapkamers,badkamer en een
berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2.

Kijkdag woensdag 10 oktober a.s. om 10.00 uur

Kijkdag woensdag 10 oktober a.s. om 10.30 uur

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt met
maximaal 2 inkomens € 2.235,= NETTO per maand.			

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt met
maximaal 2 inkomens € 2.235,= NETTO per maand.

Keesomstraat 251

Celsiusstraat 4

Zandvoort

Zandvoort

Eengezinswoning met
voor- en achtertuin.
Uitgebouwde woonkamer, keu
ken, 3 slaapkamers
en een bergzolder
Service kosten: € 1,41 per maand
Woonoppervlakte ca. 87 m2.

Hoekgalerijflat gelegen op
de 5e etage.
Woonkamer, keuken,
3 slaapkamers, badkamer en een
berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2.

Kijkdag woensdag 10 oktober a.s. om 11.00 uur

Kijkdag woensdag 10 oktober a.s. om 14.00 uur

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten

Huurprijs € 850,= per maand excl. g/w/e en service kosten

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt met
maximaal 2 inkomens € 2.235,= NETTO per maand.

Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt
met maximaal 2 inkomens € 2.550,= NETTO per maand.

Bent u geïnteresseerd kom dan naar de kijkdag op woensdag 10 oktober a.s.:
Keesomstraat 113
Keesomstraat 219
Keesomstraat 251

Hofdijkstraat 6
Zandvoort

Eengezinswoning met
voor- en achtertuin.
Woonkamer met keuken,
3 slaapkamers, badkamer
en een bergzolder.
Service kosten: € 1,41 per
maand
Woonoppervlakte ca. 70 m2.

Kijkdag woensdag 10 oktober a.s. om 14.30 uur
Minimale inkomenseis voor deze woning bedraagt met
maximaal 2 inkomens € 2.475,= NETTO per maand

Huurprijs € 825,= per maand excl. g/w/e en service kosten

om 10.00 uur
om 10.30 uur
om 11.00 uur

Celsiusstraat 4
Hofdijkstraat 6

om 14.00 uur
om 14.30 uur

Bijzonderheden:

• U dient minimaal 3 x de huur netto per maand te verdienen. Voorbeeld voor een huurwoning
van € 850,= per maand dient u minimaal € 2.550,= netto per maand te verdienen;
• Wij geven waar mogelijk de voorkeur aan huurders van De Key die een sociale huurwoning achterlaten. Als
er meerdere kandidaten zijn die aan de voorwaarden voldoen, wijzen wij de woning toe door middel van loting;
• De Key behoudt zich het recht voor om een woning te gunnen aan een kandidaat van haar keuze;
• Het blanco aanvraagformulier, werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring en de door u aan te leveren
gegevens kunt u via onze website downloaden.

Voorwaarden toewijzing:

• Een aanvraagformulier;
• Een geldig legitimatiebewijs;
• Een werkgeversverklaring;
• Een verhuurdersverklaring;
• Salarisstroken van de afgelopen drie maanden;
• Bankafschriften waaruit blijkt dat het
salaris gestort is;
• Uittreksel bevolkingsregister;
• Bij pensionering of uitkering dient u een jaaropgave
van het afgelopen jaar te verstrekken;

• Als u een eigen bedrijf heeft dient u een balans,
winst- en verliesrekening over het gehele voorgaande boekjaar te overleggen. Tevens vragen wij
een accountantsverklaring en een uittreksel uit
het Kamer van Koophandelregister;
• Bewijs van eventueel eigen vermogen;
• Als u gaat samenwonen dienen beide partners
bovenstaande documenten te overleggen.
Wij controleren de originele documenten op
echtheid en voeren een credit check uit.

Voor meer informatie zie
www.greevenmakelaardij.nl of bel ons op 023-5739234

1 oktober was 'Dag van de Ouderen'
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Klaas Laan, analytische therapie & coaching

Sinds december 1990 is 1 oktober de dag van de ouderen. Deze internationale dag is in
het leven geroepen door de Verenigde Naties. Thema hiervoor zijn onder andere de strijd
tegen de uitsluiting en de eenzaamheid voor de categorie ouderen en vooral die van de
85-plussers.

door Erna Meijer

Een zeer boeiend gesprek heb ik deze week gehad met Klaas Laan, die sinds 2006 in Zandvoort zijn praktijk voor Jungiaanse analytische therapie & coaching houdt. Klaas woont al
sinds 1976 op de Zeestraat nummer 50, door zijn huwelijk met zijn in ons dorp geboren en
getogen echtgenote en zijn werkzaamheden als personeelsfunctionaris in Nieuw Unicum.
Circa 60 ouderen waren aanwezig op de Internationale Dag van de Ouderen

Maandag 1 oktober waren bij
Pluspunt circa 40 genodig
den van boven de 85 aanwe
zig om zich te laten verwen
nen. De ouderenadviseur had
400 mensen aangeschreven
en daar waren 40 reacties
op gekomen. Gecombineerd
met de Koffie-In waren er in

totaal ruim 60 mensen aan
wezig. De vrijwilligsters liepen
af en aan en zorgden voor de
koffie en gebak. Na het wel
komstwoord door wethou
der Gert Toonen volgde een
optreden van het duo Eb en
Vloed, dorpsgenoten Gré v.d.
Berg en Klaas Koper, dat heer

lijke meezingers ten gehore
bracht. De aanwezigen geno
ten met volle teugen en ook
het praatje maken na afloop
was een welkome afleiding op
het dagelijks gebeuren. Voor
menigeen was dit een eerste
stap om eens vaker te komen
en daar gaat het vooral om.

‘Bedankfeest’ voor vrijwilligers Pluspunt
Ruim 80 vrijwilligers gaven gehoor aan de uitnodiging om een beetje verwend te worden
als blijk van waardering voor hun inzet bij Pluspunt. Vrijwilligers die zeer diverse dingen
doen bij Pluspunt leerden elkaar beter, en op een andere manier, kennen.

Vrijwilligers van Pluspunt konden onder andere een workshop mozaïeken volgen

Omdat er ook veel vrijwil
ligers achter de schermen
werken, worden de fooien
opgespaard en gebruikt voor
een jaarlijks feest. Vooral de
fooien die de belbusklan
ten geven maken het mo
gelijk zoiets te organiseren.
Deze keer kon men kiezen
uit een proefles stijldan
sen door Rob Dolderman,
bowlen bij Center Parcs of
deelnemen aan een moza
ïekworkshop onder leiding
van Annemarie Sybrandy.

Na 40 jaar niet meer ge
danst te hebben en dan de
draad eigenlijk snel als van
ouds weer opnemen is na
tuurlijk geweldig. De soms
fanatieke, maar meestal
sportieve aanmoedigingen
bij het bowlen, verhoogden
ook de sfeer. Er was zelfs
een beker voor winnaar
Jan van Bavelgem. De cre
ativiteit naar boven halen
bij het mozaïeken was een
schot in de roos en leverde
enthousiaste reacties op.

Na afloop van de activitei
ten werd er ontspannen
nagepraat en stond een
buffet van Greek Cuisine
Filoxenia gereed. Daar
waren ook de vrijwilligers
aanwezig die niet aan een
van de activiteiten hadden
meegedaan. Hopelijk blij
ven alle vrijwilligers zich
het komende jaar inzetten
voor de Zandvoortse mede
bewoners en is er volgend
jaar weer zo een gezellig
feest.

Eind jaren ’90 is Klaas in
Nijmegen de 5-jarige oplei
ding tot Jungiaans analy
tisch therapeut gaan volgen.
Grondlegger hiervan is de
Zwitserse psychiater Carl
Gustav Jung (1875-1961), die
onder meer als stelling heeft
dat ‘alles wat in het onbe
wuste ligt, verwezenlijkt
wil worden’. Soms echter
hebben wij onszelf innerlijk
lange tijd verwaarloosd en
zijn de boodschappen uit
het onbewuste niet gehoord.
Gevoelens van onrust, stress,
angst en leegte dienen zich
dan aan. Klaas: “Therapie kan
dan nuttig zijn om de blok
kade te vinden waardoor
mensen weer in ontwikkeling
komen. Bijvoorbeeld dromen
reiken dan waardevolle beel
den uit het onbewuste aan
en ik kan helpen die beelden
te verstaan, zodat je weer
kan worden ‘wie je in wezen
bent’.”

De analytisch therapeut is
juist in zo’n periode een ge
schikte gesprekspartner, die
je leert de boodschappen van
het onbewuste te verstaan.
Daar zijn naast het ‘verta
len’ van dromen verschil
lende methoden voor, zoals
creatieve uitingsvormen en
trancetechnieken, maar bo
venal het gesprek. “Samen
gaan de cliënt en ik op zoek
naar het kernthema, dat als
een rode draad door diens
leven loopt en wat voor hem
of haar werkelijk van belang
blijkt te zijn. De duur van een
therapie wordt in overleg be
paald, waarbij in het begin de
frequentie meestal één keer
per week is.”
Therapeutische kosten wor
den meestal (via de aanvul
lende verzekering) door de
zorgverzekeraar vergoed. Klaas
is lid van de Jungiaanse Ve
reniging voor Analytisch The

rapeuten Nederland (JVATN),
die een strenge beroepscode
hanteert en toeziet op waar
borging van de professionali
teit door middel van verplichte
nascholing en intervisie van
haar leden.
Binnenkort kunt u persoonlijk
kennis maken met Klaas Laan.
Op maandagavond 29 oktober
vertelt hij van 19.30 tot 21.30
uur in het Jeugdhuis achter de
Hervormde Kerk over het leven
en werk van Carl Gustav Jung
met als motto: Juist nu leren
diepere lagen in jezelf aan te
boren”. De toegang is gratis.
Onder de aanwezigen wordt
de belangstelling gepolst voor
een serie avonden over ande
re belangrijke thema’s in de
Jungiaanse psychologie.
Klaas Laan, Zeestraat 50, tel.
5716473, e-mail: laancoach@
euronet.nl. www.therapeu
tenkring.nl

"Beter... met elkaar wordt het beter"
Zandvoortse nieuwjaarsreceptie 2013
De in januari 2012 nieuw opgezette nieuwjaarsreceptie
krijgt een vervolg. De vele positieve reacties op de vorm
waarvoor vorig jaar gekozen was, verenigingen en gemeente die gezamenlijk een nieuwjaarsreceptie houden,
hebben ertoe geleid dat na de komende jaarwisseling wederom een gezamenlijke receptie zal worden gehouden.
Het idee is ontstaan omdat
al jaren werd geklaagd dat
een groot aantal recepties
op dezelfde dag dan wel in
hetzelfde weekend plaats
vindt en dat die bezocht
worden door veelal dezelfde
bezoekers. Tijdens de eerste

editie van de Zandvoortse
Nieuwjaarsreceptie waren
zowel de gemeente en de
deelnemende verenigingen
als de bezoekers blij met de
receptie nieuwe stijl. Vandaar
dat opnieuw voor deze opzet
is gekozen.

Als locatie is dit jaar het
nieuwe jaarrond strandpavil
joen van Thalassa uit de bus
gekomen. Alle verenigingen,
zowel sportief als cultureel
en maatschappelijk, die aan
willen sluiten zijn van harte
welkom en kunnen zich mel
den via nieuwjaarsreceptie@
zandvoort.nl. Via dit mailadres
kunt u ook uw vragen stellen
over de mogelijkheden en de
voorwaarden voor deelname
aan de nieuwjaarsreceptie
2013.
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Herfst is toch gezelliger
met een bloemetje.
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Specialist voor al uw bloemwerken.

KINDERKLEDINGVERKOOP
VAN BABY
BABY TOT
TOT TIENER
TIENER
VAN

ALLEENTOPMERKEN!
TOPMERKEN!
ALLEEN
o.a. DIESEL - GUESS - NO-NO - AIRFORCE
Kerkstraat 6a, Zandvoort

o.a. DIESEL - GUESS - NO-NO - AIRFORCE
CLAESENS- -SCOTCH
SCOTCH &
& SODA
SODA -- PETROL
PETROL
CLAESENS
JAPAN
RAGS
VINGINO
–
NOLITA
JAPAN RAGS - VINGINO – NOLITA -- RA-RE
RA-RE
LOLA - IKKS - PEPE JEANS - GEISHA
LOLA - IKKS - PEPE JEANS - GEISHA

OOK BADMODE
EN ONDERGOED
Wintermode,
ondergoed
en schoenen

Bedankt:
HEMA, ETOS (Zandvoort), RITUALS,
DOUGLAS, BODYSHOP (Haarlem),
Chocoladehuis Willemse, de mannen van
het licht, Theo (De Krocht), Joke, Nicole,
Lotte en natuurlijk alle dames van

MUSIC ALL IN

ZONDAG
15 APRIL
ZONDAG
7 oktober
van 12:00 uur tot 16:00 uur
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw
nieuw en
en met
met
alles
grote korting:
korting: 50
50 -- 70%!
grote
70%!
(er isiseen
een pinapparaat
pinapparaat aanwezig)
aanwezig)
(er
Op Kinderdagverblijf

voor hun bijdrage aan de muzikale
modeshow.
Nancy van Dam

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Volg ons nu ook op facebook!
http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Music All In toont klasse in zang en mode
Het vrouwenkoor Music All In heeft afgelopen vrijdag in De Krocht haar 5-jarig bestaan
op een heel originele manier gevierd en wel met een muzikale modeshow. Bij aanvang en

na de pauze betraden de twintig dames het podium via een heuse catwalk waarop zij de
nieuwste winterkleding lieten zien van modezaak Nenz uit de Kerkstraat.

De koorleden liepen tussen het zingen door als mannequins over de catwalk

Door de verschillende kleding
leverde dat een kleurrijk ge
heel op. Weer eens wat anders
dan allemaal in een zwarte
jurk. Op het programma ston
den zowel serieuze als luchti
ger nummers; van Tante Trui
tot Noenje, van Schwesterlein
tot Autumn Leaves.
Wat de zang betreft was er
een groot verschil voor en na
de pauze. Voor de pauze wer
den alle nummers zonder eni
ge toelichting achter elkaar
gezongen. Zo ontging het het
massaal opgekomen publiek

onder andere dat Noenje
van Russisch-orthodoxe af
komst was. Alleen het vrolijke
Chocola gaf een herkenbare
reactie uit de zaal.

Days Night van The Beatles,
was een schot in de roos, al
had het publiek er wel wat
meer bij betrokken mogen
worden.

Na de pauze vertelde di
rigente Minouska Sas, die
hoogzwanger het koor leid
de, wel over elk nummer iets
bijzonders. Zo begreep je wat
het Boerinnetje inhield, dat
Fields of Gold van Sting was
en dat Killing me Softly over
een vrouw gaat die een gru
welijke, langzame dood sterft.
Het laatste nummer, A Hard

Alles bij elkaar verdient het
koor een compliment voor de
totale presentatie van zang
en mode. Over het algemeen
werd er prachtig vierstemmig
gezongen en om je daarnaast
ook nog eens als mannequin
te laten gelden, daarvoor ver
dienen de dames allemaal
een dikke pluim. Dat geldt ook
voor de dirigente. Ondanks

haar hoogzwangere positie
stond zij de hele avond haar
mannetje. Van de koorleden
had zij één opdracht gekre
gen: eerst het concert leiden,
daarna pas bevallen. Nou aan
die eis heeft Sas, die behalve
haar mooie dikke buik ook
opviel door haar superlange
haar, helemaal voldaan. Dat
geldt ook voor de muzikale
begeleiding die werd ver
zorgd door Fred Gest.
Dat het uiteindelijk een ge
slaagd en kleurrijk jubileum
concert werd, was mede te
danken aan Nancy van Hoog
van modezaak Nenz: “Zoveel
verschillende vrouwen kleden
die je niet kent en van wie je
niet weet wat voor types het
zijn, dat is een hele klus. Maar
wel heel leuk om te doen.”
Het was in ieder geval een
heel origineel project: mode
combineren met een dames
koor. Wat Nancy betreft zeker
voor herhaling vatbaar.
Na afloop kregen alle dames
uit het publiek een goody bag
mee naar huis, met diverse
kortingsbonnen van verschil
lende Zandvoortse winkels
alsmede lekkere luchtjes en
een prachtige sjaal.

Protestantse kerk ‘gekraakt’ door popkoor
Met toestemming van de Kerkraad van de Protestantse

kerk, is de kerk zaterdag 6 oktober symbolisch gekraakt.
Dit past namelijk geheel in het thema ‘The Sixties’, dat

de koorleden van The Beach Pop Singers dit jaar voor hun
jaarlijkse Korendag hebben gekozen.

Leden van The Beach Pop Singers hebben de kerk ‘gekraakt’

Komende zaterdag gaan de ko
ren terug in de tijd, terug naar
de jaren ’60. Het organiseren
de Zandvoortse popkoor blikt
terug op een aantal acties, de

omgeving, beeld, geluid en de
mensen uit die tijd. Het kraken
was één van de vele belang
rijke gebeurtenissen in de ja
ren zestig maar er gebeurde

natuurlijk nog veel meer in die
roerige jaren. Provo's, kabou
ters, witte fietsen, Dolle Mina's
en hippies. Ook in de muziek
was er heel veel keuze met
veel hoogtepunten, zoals bij
voorbeeld de musical Hair en
het Woodstock festival (’69).
Op de Korendag zullen er di
verse figuren uit ‘The Sixties’
herleven en de mensen verma
ken. Elvis Presley, The Beatles,
Sonny en Cher, John Lennon
en Yoko Ono, Jimi Hendrix,
Swiebertje met zijn Saartje
en nog veel meer geven acte
de présence. De kerk zal ook
weer een ware metamorfose
ondergaan. Niet alleen bin
nen, maar ook buiten is het
feest. Men kan op de foto bij
een oude Triumph of in een
‘flower power’ bus, geheel in

nieuwe stijl ontworpen door
The Beach Pop Singers.
Uiteraard kunt u de hele dag
genieten van de optredens
van 23 koren, die over het al
gemeen ook een nummer uit
die tijd zingen. Sommige ko
ren komen van ver en moeten
een lang reis maken om naar
Zandvoort te komen. Dat doen
zij met liefde omdat zij graag
willen meewerken aan deze
mooie dag. Onze dorpsom
roeper Gerard Kuijper zal de
Korendag op zeer speciale
wijze om 10.00 uur openen
en om ongeveer 21.45 uur
wordt dit feest spectaculair
afgesloten door The Beach
Pop Singers, samen met het
koor Het Swingstation. De
Protestantse kerk is de hele
dag gratis toegankelijk.

Chapeau! mooi trio
Op het maandelijkse Museumpodium in het Zandvoorts Museum trad afgelopen zaterdag onder veel belangstelling het

trio Chapeau! op. De samenwerking tussen zangeres Claudia
d’Evelina, pianist Gert-Jan van Amsterdam en violist Louis

Schuurman dateert van vorig jaar, toen zij de voorstelling

‘Ouwe Soepkip’ met veel bijval in theater De Krocht brachten.

Louis Schuurman stelt het trio voor

De onderlinge klik was ook
deze keer weer goed te
merken. Het programma
bestond grotendeels uit be
kende Franse chansons, die
uitstekend geschikt lijken te
zijn voor Claudia, met haar
warme stem en perfecte
uitspraak. Het openings
lied ‘La vie en rose’, vooral
bekend door de vertolking
van Edith Piaf, bracht het
publiek direct al in de juis
te sfeer, gevolgd door het
thema uit de film ‘Les pa
rapluies du Cherbourg’, ge
componeerd door Michel
Legrand. Vanzelfsprekend
kon ook ‘Les feuilles mortes’
niet ontbreken met als fraai
contrast de in het Portugees
gezongen titelsong uit de

film ‘Orfeu Negro’.
Louis Schuurman toonde zijn
klasse met prachtig vioolspel,
prima begeleid door Gert-Jan
van Amsterdam, die 15 jaar
ervaring als pianist in Hotel
des Indes in Den Haag heeft,
in een compositie van de be
faamde gipsyviolist Django
Reinhardt. Datzelfde gold na
de pauze voor de vertolking
van ‘J’oublie’ van de Argentijn
Astor Piazzola, bij ons vooral
bekend geworden door zijn
compositie ‘Adios Nonino’, ‘de
traan van Máxima’. Dit sfeer
volle concert werd besloten
met de Nederlandse versie
van ‘Almaz, jij zielsgelukkig
kind’, dat Karin Bloemen op
haar repertoire heeft staan.

Dolf Jansen zegt af
Komende zondag vindt het evenement Culture at the
Beach plaats. Een van de cabaretiers, Dolf Jansen, moet

wegens privé omstandigheden helaas verstek laten gaan.
Hij wordt vervangen door René van Meurs en Ellen Dikker.
De vervangers zijn niet de
minsten. Standup comedian
René van Meurs is een groot
talent van de Comedytrain,
de Amsterdamse kweekvij
ver voor cabarettalent waar
al vele grote namen uit zijn
voortgekomen. De in Zand
voort opgegroeide cabare
tière Ellen Dikker toert mo
menteel door het land met
haar derde theaterprogram
ma ‘Horten&Stoten’, waarin
ze weer een aantal hilarische

typetjes laat zien.
Culture at the Beach wordt
georganiseerd door Lions Club
Zandvoort in samenwerking
met Stadsschouwburg & Phil
harmonie Haarlem. De combi
natie van dineren en cabaret
voorgeschoteld krijgen bij de
strandlocaties Vooges Strand,
de Haven van Zandvoort, Take
Five en Club Nautique blijkt
een hit, alle locaties zijn al
weken uitverkocht.
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Autobedrijf Zandvoort

Actie vanaf

Hét APK keurstation

donderdag 4 oktober
t/m zondag 7 oktober

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

 Pompoenkorn 400 gram € 1,25

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

 4 roomboter croissants € 2,50

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

www.autobedrijfzandvoort.nl

13 OKTOBER 2012

Ethiopisch Buffet
Buitenschoolse opvang De Boomhut

Geniet deze avond van al het heerlijks dat de Ethiopische
keuken te bieden heeft, tijdens de tweede editie van dit
unieke diner buffet in The Seashell Restaurant.

Professionele voor- en naschoolse opvang voor kinderen
van groep 1 t/m 8 van alle Zandvoortse basisscholen.
Ook tijdens vakanties.
Voor vervoer wordt gezorgd.

Vleesgerechten
Vegetarisch
Pikant & Mild
Uitgebreid buffet

www.pluspuntzandvoort.nl
Voor meer informatie belt u naar: 5740330 of 5740333
Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

APK

Bekijk het menu op:

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

Tel: 023-5735002
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Shanty en
Zeeliederenfestival
Zandvoort 2012
was weer een groot succes!

Ankie Miezenbeek - Ans Veldwisch - Anneke Draaijer
Bert van Beek - Café Koper - Circus Zandvoort
De Babbelwagen - Dinie Maertens - FEBO - Fritures d’Anvers
Gemeente Zandvoort - Gerard Kuijper - Gert Toonen
Gert Jan Bluijs - Gert Jan de Roode - Gijs de Roode - HEMA
Herma Bluijs - Het Plein - Hijman - Holland Casino Zandvoort
Hotel Zuiderbad - IJzerhandel Zantvoort - Iris Jansen
Irma de Jong - Katrin Zonneveld - Kroon Vis
Laurel & Hardy - Leo Miezenbeek - Magda Zegerius
Marcel Meijer - Maria Heijne - Marieke van de Ham
Marjo van der Linden - Martine Joustra - Mia Zijlstra
Nederlof Repro - Nieuw Unicum - Parfumerie Moerenburg
Printkiosk.nl - Protestantse Kerk - Restorante Andrea
Rein Bruntink - Rob Blom - Suzanne Jansen - Sheila’s
Thea de Roode - Tom de Roode - Yanks Saloon
Yvonne Duivenvoorden - Versteege’s IJzerhandel

… en de
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uiteraard!

Burgemeester Engelbertsstraat 72, Zandvoort
Reserveren gewenst: 023-7110365 of

Dames en heren,
aanstaande vrijdag 5 oktober
organiseert Grand Café Sjans

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Dankzij alle zangers & zangeressen
en de bijdrage van:

euro p.p.

WWW.ETHIOPISCHBUFFET.NL | INFO@THESEASHELLHOTEL.NL

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

18,95

een luxe High prosecco..!
Heerlijke hapjes, veel prosecco en
een leuke goodie bag als afsluiter.
U bent van harte welkom van 16:00 tot +/- 18:00 uur.

Proost!

(prijs € 26,50 p.p. reserveren gewenst)
Haltestraat 26 • 2042 LN Zandvoort • 023 571 25 24
info@grandcafesjans.nl • www.grandcafesjans.nl

mmx

ITALIAN

RESTAURANT

Het 14e Stads-en
dorpsomroepersconcours 2012
was voor mij een groot succes.
Hiervoor wil ik de volgende bedrijven en personen bedanken:
Gemeente Zandvoort, Brandweer Zandvoort, Holland Casino Zandvoort,
HEMA, Blokker, Laurel & Hardy, Behind the Beach, Kaashuis Tromp,
Shanna’s Shoe Repair, Radio Stiphout, Dobey dierenwinkel,
Pole Position, Het Lederpaleis, IJzerhandel Zantvoort, Keur Schilders,
De Bode, Gall & Gall, Chocoladehuis Willemsen, Jeff & Henk Bluijs,
Rens Al, Restaurant Le Grand Prix, Sack Time, Boudewijn’s Visservice,
De Lachende Zeerover, Sopro B.V., Beachclub Tien, Restaurant Zaras,
Lunchroom Berkhout, Sport-ITT, Play Inn, Headsigns, On Air Events, GZKE,
Restaurant De Meerpaal, Ton Hendriks, Toko Bintang, Maaike Koper,
Ben Zonneveld, Theo Verburgt, Henk Keur, Folklorevereniging de Wurf,
Roy Keur, Zandvoortse Courant, Niek Meijer, Freek Veldwisch, Dick Duijves,
Gerard de Wit, Els Kuijper, Paul Zwemmer, Debbie Zwemmer.

Dorpsomroeper Gerard Kuijper.

Iedere vrijdag, zaterdag en
zondagavond

LIVE MUZIEK
U bent van harte welkom voor
een gezellige avond bij MMX
HALTESTRAAT 13 Zandvoort T: 023 57 17 523
www. mmx-zandvoort.nl

Ondernemer
van het jaar 2012

Gemeente Zandvoort

Nomineer: ovhj@zandvoortsecourant.nl

De genomineerden voor de verkiezing zijn bekend
Afgelopen weken hebben de lezers van de Zandvoortse

Courant vele Zandvoortse ondernemers genomineerd
voor de titel ‘Ondernemer van het Jaar 2012’. De jury heeft
zich erover gebogen en per categorie bekend gemaakt

wie door gaan naar de eindronde. Het thema van dit jaar
is ‘Lef’ en dat is als leidraad gebruikt bij de selectie.

Vanaf nu is het opnieuw aan de lezers. Per categorie kunt
u tot 6 november uw stem uitbrengen op de ondernemer
die volgens u het verdiend om te winnen. De categorieën
zijn: horeca centrum en boulevards; strandhoreca en ven
ters/standplaatshouders; detailhandel; logiesverstrekkers
en tot slot dienstverlening en overigen. De genomineer
den staan in willekeurige volgorde:

Horeca
centrum+boulevard
1 Het Plein
2 Izumi
3 Evi
		

Logiesvertrekkers
1 Zeespiegel
2 The Seashell
3 B&B the Galery

Detailhandel

Strandhoreca+venters
+strandplaatshouders
1 Far Out
2 Thalassa
3 Ajuma

Dienstverlening/
overigen
1 Rhodes
2 LaRaven
3 Sunny Beach

1 Mi Sueno
2 Sport Itt
3 Kids Avenue

U kunt uw stem uitbrengen op ovhj@zandvoortsecourant.nl of door middel van het stembriefje, dat iedere week in de
Zandvoortse Courant wordt afgedrukt, volledig ingevuld in te leveren bij Bruna Balkenende op de Grote Krocht.

UITGELICHT
Categorie A: Horeca centrum+boulevard
de horeca in het centrum en op de boulevards. In deze ca-

Zo komen alle categorieën aan de beurt voordat de stem-

bar Het Plein, Japans sushi- en grillrestaurant Izumi en

rie nader aan u voorgesteld in de Zandvoortse Courant.

tegorie zijn genomineerd, in willekeurige volgorde: snack-

ronde voorbij is. Deze week schenken wij aandacht aan

restaurant EVI.

Het Plein - Kerkplein 12

recht. Deze Japanse specialiteit eist zeer verse producten
en wordt dan ook tegenwoordig hogelijk gewaardeerd.
De nieuwe eigenaren hebben hun nek uitgestoken waar
door Zandvoort een kwalitatief hoog en goed restaurant
rijker is.

Izumi - Zandvoortselaan 187

De locatie aan de Zandvoortselaan,
waar nu het Japanse restaurant Izumi
is gevestigd, was de laatste jaren be
hoorlijk verpauperd. Na een zeer ri
goureuze verbouwing is in april het
Japans sushi- en grillrestaurant Izumi
geopend, dat plaats biedt aan maxi
maal 220 gasten. Sushi’s zijn ‘in’ tegenwoordig en te

15 november jaarlijkse
Ondernemersavond
De ‘Ondernemer van het Jaar 2012’ wordt bekend gemaakt
tijdens de jaarlijkse Ondernemersavond. De gemeente
Zandvoort organiseert ieder jaar een avond waarbij alle
Zandvoortse ondernemers worden uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten, bij te praten en te netwerken.
Dit jaar vindt de Onderne
mersavond op 15 november
plaats in strandpaviljoen De
Haven van Zandvoort. Ieder
jaar wordt er een program
ma samengesteld op basis
van een centraal thema.
Dit jaar is gekozen voor het
thema ‘lef’, wat ook wordt
gebruikt om de genomineer
den te toetsen.
Als gastspreker is Laurette
van Halen van de Kamer van
Koophandel uitgenodigd
en de verkiezing zal een be

langrijk onderdeel van het
programma worden. De ge
hele avond wordt begeleid
door ‘spreekstalmeester’ Rob
Petersen.
Het avondprogramma start
om 20.00 uur. Voorafgaand
biedt De Haven van Zand
voort de mogelijkheid om
voor € 19,50 p.p. aan te schui
ven voor een heerlijk stamp
potten menu. Reserveren
hiervoor kan op een later
tijdstip via de Zandvoortse
Courant.

Gemeente Zandvoort

De komende 5 weken worden de kandidaten per catego-

Snackbar Het Plein op het Kerkplein
heeft volgens de inzenders veel lef en
laat dat zien door steeds te vernieu
wen en te verbeteren. In deze tijd is
dat niet makkelijk, maar de broers
Robert en Alexander Slag en Mimoun
Abdellaui gaan er helemaal voor! Zo hebben zij dit jaar
besloten om de franchise overeenkomst met Bakerstreet
op te zeggen en weer op eigen benen verder te gaan. Er
zijn dit seizoen originele acties georganiseerd, zoals de
aardappelschilwedstrijd in april.
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EVI - Zeestraat 36

Zandvoor ter John de
Kluijver heeft in maart zijn
droom verwezenlijkt met
de opening van restaurant
EVI in de Zeestraat. Een
restaurant dat met gemak gastronomisch in het hogere
segment van de horeca is te plaatsen. Samen met zijn
chef-kok Frank Schipper heeft hij de stoute schoenen aan
Tartaar vanwaarna
zeebaars
met smeuïge
kingcrab,
getrokken
restaurant
EVI een
feit was. Een risico,
rettich,
lamsoren
en champagnedressing
zeker,
maar
de kwaliteit
en de passie van de beide heren
voor het eten druipt er vanaf. Niet alleen qua diner- en
Runderribeye van de bbq, pompoen
wijnkaart
maar
zeker ook
qua aankleding
chutney,
spitskool,
aardappel
confi en en bediening,
kan restaurant
toets der vergelijking met bedrijven
zalfEVI
vandeeendenlever
die in de gastronomische top van Nederland staan zeker
aan.Nougat glace, gedroogd tropisch fruit,

Moederdagmenu

gemarineerde ananas en siroop van
citroenthijm

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012
A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

B: Strandhoreca +venters
+strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

E: Dienstverlening
/overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

op
Stem per categorie
e
di
de ondernemer
het
volgens u in 2012
meeste LEF toont!

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: .....................................Tel.: .................................................................................
E-mail: . ........................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................

3 gangen € 33,50

uit te breiden tot 5 gangen

(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)

Reserveren: 023 57 366 80
Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

EVI898-124.indd 1
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BERICHT VANUIT
ZORGCONTACT AAN ALLE
VAKANTIEMEDEWERKERS

Sociaal Zandvoort wil u helpen
Sociaal Zandvoort wil dat de Zandvoortse burgers, die ondersteuning krijgen via de wet Maatschappelijke ondersteuning, eventuele klachten over huishoudelijke hulp in-

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET GEDURENDE DE AFGELOPEN VAKANTIEPERIODE.
Hierdoor konden onze bewoners de zorg krijgen die ze verdienen en onze medewerkers genieten
van een welverdiende vakantie. We wensen iedereen een succesvol schooljaar. Wellicht kunnen
we de volgende zomervakantie weer een beroep op jullie doen!
Directie en medewerkers van ZorgContact

www.zorgcontact.nl
Contactadres: Bramenlaan 2, 2116 TR Bentveld, info@zorgcontact.nl

Dier van de Week
Hoera Dierendag

Dierendag is ingesteld als wereld-themadag om de mensen bewust te maken van het
idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Dieren die op deze dag
wel een beetje extra aandacht verdienen zijn zeker te vinden in Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort. Hier zitten vele leuke katten, honden en konijnen te wachten
op een dito baasje.
In het kader van dierendag uit elke categorie een leuk voorbeeld:

Buck: een bij de handte jongen die een con
sequente baas zoekt. Hij is energiek en wil graag
werken voor zijn baas. Buck is altijd vrolijk, heeft
energie voor tien en houdt van gekkigheid. Hij
zoekt een baas die hem uitdaagt en veel bewe
ging geeft. Katten en kleine kinderen zijn voor
deze druktemaker geen optie, daar is hij te do
minant voor. Hij is het beste op zijn plek in een
situatie waar hij lekker buiten kan wonen, in
een kennel in de tuin of een afgesloten terrein.
Chrystal: is een zwervertje die, toen ze net
in het asiel kwam, een beetje timide was, inmid
dels is ze echter uit haar schulp gekropen en
vind een aai over haar bolletje heerlijk. Ze kan
het prima vinden met andere katten. Omdat ze
nog een beetje schuchter is zoekt Chrystal een
rustig huis. Een huis met een tuin wenst ze ook
want naar buiten gaan doet ze erg graag.
Cris: is een prachtig, bijzonder en ontzettend

lief konijn. Hij heeft een angoravacht en is echt
een grote jongen, dus geschikt voor liefhebbers
van dit soort. Cris is heel tam en aanhankelijk
en vindt het heerlijk om geknuffeld te worden.
Deze knappe zachtaardige knuffel wil natuur
lijk ook héél graag een lieve vriendin; liefst een
dame die ook een beetje groter is, voor de ge
lijkwaardigheid.

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 2041 XA Zandvoort. Meer informatie kunt
u krijgen via tel.: 023-5713888 of www.dierentehuiskennemerland.nl. Het Dierentehuis
Kennemerland is geopend op maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
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dienen bij het WMO loket.
“Wij hebben in onze partij
het beleid, dat de inwoner
van onze gemeente de pri
oriteit heeft”, aldus Willem
Paap, fractievoorzitter van
Sociaal Zandvoort. En inmid
dels is dat steeds meer be
kend geworden. “Wij krijgen
steeds meer te maken met
inwoners die contact met
ons opnemen om eens te ko
men praten over problemen
of andere zaken waar zij mee
zitten. Wij hebben altijd een
open oor en gaan er ook mee
aan de slag als het nodig is in
onze opinie”, zegt hij.
Een veel gehoord probleem
volgens Paap is dat men
sen die afhankelijk zijn van
thuishulp, ondanks een indi

catie voor een bepaald aan
tal uren, en ook deze uren
betalen, vaak geen invulling
voor die uren krijgen. Sociaal
Zandvoort heeft in een ge
sprek met een verontruste
inwoner vernomen dat deze
wel vaker enkele weken zon
der hulp zat en als er dan
eindelijk iemand kwam, kreeg
de cliënt te horen dat de hulp
‘teveel’ moest doen. “Ja, wat
wil je als het werk zoveel
weken achter loopt?”, vraagt
Paap zich af. Hij heeft daar
na contact gezocht met het
WMO-loket en vernam tot
grote verbazing dat daar zo
goed als geen klachten over
zijn. “Nu weten wij ook dat
mensen niet zo snel durven te
klagen en als wij dan vragen

waarom niet, wordt meestal
gezegd dat men bang is dat
er dan helemaal geen hulp
geboden gaat worden. Ook
denken wij dat de mensen
die wel durven te klagen, dit
bij de thuiszorg zelf doen en
deze gaat natuurlijk niet met
de klacht naar het WMO. Er
gebeurt gewoon verder niets
mee”, vermoedt Paap.
Sociaal Zandvoort wil zich via
de leden nu gaan inzetten
voor deze hulpbehoevende
Zandvoorters. Heeft u dus
klachten over de thuiszorg,
neemt u dan contact op
met het WMO-loket, Louis
Davidsstraat 17, tel. 5740450
en ook te bereiken via loket@
zandvoort.nl. U kunt ook een
e-mail sturen naar klacht@
sociaalzandvoort.nl, zodat
Sociaal Zandvoort u kan
helpen. Klachten die binnen
komen worden zeer vertrou
welijk behandeld.

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.

Bewoners Ronald Ketellapperstraat bezorgd om woongenot
De plannen van de gemeente om de parkeerplaatsen in de Ronald Ketellapperstraat te wijzigen, waardoor
de breedte van de stoep drastisch minder wordt, heeft bij het merendeel van de bewoners van deze
straat tot onrust geleid. Men vreest dat door het aanzienlijk uitbreiden van de parkeerplaatsen het
gezellige buurtleven, dat in de laatste jaren is ontstaan, niet meer mogelijk zal zijn.
Kinderen spelen dagelijks met elkaar op de stoep, buren zitten buiten voor hun deuren en praten gezellig
met elkaar. Dit alles zal bijna onmogelijk worden met de komst van de geplande smalle stoep. Een aantal
appartementen in de straat hebben tuin noch balkon; ook deze mensen zijn blij met de brede stoep omdat
het ze in staat stelt om toch even fijn buiten te kunnen zitten en contact te hebben met hun buurtgenoten.
Meer parkeerplaatsen betekent niet alleen een smallere stoep maar ook een minder fraai uitzicht en
bovendien meer verkeer en dus meer geluid en meer uitlaatgassen. Niet echt uitnodigend om ‘een lekker
bakkie koffie te drinken’ met je buren op een bankje voor de deur. Een van de fijnste aspecten van
Duinwijk is dat deze buurt juist zo rustig is.
Het uitgangspunt van de wijk bij de bouw ervan was duurzaamheid en woongenot en er is destijds juist
bewust gekozen voor deze wijze van parkeren. Waarom dit nu ineens moet veranderen is de bewoners
een raadsel. De plannen zijn bovendien bij toeval ontdekt; geen van de bewoners is op de hoogte gesteld,
niemand heeft bezwaar kunnen maken. Een bezorgde bewoner heeft de gemeente Zandvoort hierover
al een brief gezonden maar wacht nog steeds op antwoord. Bijna alle bewoners zijn tegen de wijziging
van de parkeerplaatsen en roepen de gemeente dan ook op om de plannen te wijzigen of in ieder geval
hierover met de bewoners in gesprek te gaan.
Bewoners van de Ronald Ketellapperstraat
(naam bekend bij de redactie)
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Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Vorig jaar beleefden we een formidabele start van de

Marion Bos
“Leer van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag

want morgen is geen garantie!” Deze wijze woorden type-

ren uitstekend de dorpsgenote van deze week, die op haar
visitekaartje tevens (levens)kunstenaar heeft staan! Marion Bos, geboren en getogen Zandvoortse, dochter van de
goud- en zilversmid Bos, heeft de creatieve genen, net als
haar zuster en broer, beslist van haar vader geërfd.

Na diverse opleidingen, onder andere tot kapster en tot
schoonheidsspecialiste, heeft Marion jaren bij parfumerie
Van Dam in de Haltestraat gewerkt. “In 1994 zocht ik voor
mijn jongste dochter kinderopvang en even later had ik
zelf ‘Ducky Duck’ opgericht. Ik begon met één
groepje, maar al snel nam ik gekwalificeerd
personeel aan en zorgde zelf voor de
aansturing”, vertelt zij.

maand oktober met strandweer zelfs. Het kwik steeg op

zelfs Khmer, de landstaal van Cambodja, geleerd. “Het leren
van de Engelse taal is met name heel belangrijk voor meis
jes, want zo kunnen zij later in het toerisme gaan werken in
plaats van in de prostitutie”, geeft Marion zeer bevlogen aan.
“Ik vond het een heel fantastische ervaring en wist niet dat
het zo mooi kon zijn. Komende december/januari ga ik er
weer naar toe en na twee weken vrijwilligerswerk ga ik zeven
weken rondtrekken.” Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in
het werk van de organisatie, kijk dan op www.pureforkids.
org. Donaties zijn van harte welkom.
Als u dacht dat het leven van Marion hiermee gevuld is, dan
heeft u het behoorlijk mis. Binnenkort start er een project
van de overheid, de ‘Erfgoedleerlijn’, dat kunst
en cultuur voor kinderen van 4-5 jaar in het
vizier wil krijgen. Ook hier is Marion bij
betrokken. Alle basisschoolleerlin
gen van groep 1 en 2 krijgen dan
in het Zandvoorts Museum een
rondleiding, afgerond met een
fotospeurtocht. Het is be
doeling dat dit project naar
groep 8 wordt doorgezet.

Helaas kreeg zij in 2004 een
ernstige ziekte en besloot zij in
2006 het roer om te gooien. Ze
besloot op de Kunstacademie
in Leiden de 5-jarige deeltijd
opleiding te gaan volgen. “Ik
ben gelukkig een geboren
Naast het schilderen, ten
positief mens en kijk wat ik
nist zij al 30 jaar met een
wel kan en wil: schilderen en
vaste groep vriendinnen. Ook
reizen! Mede door mijn erva
is Marion graag op het water.
ring in het werken met kinderen
Ze heeft al jaren een vaarbe
heb ik het een en ander kunnen
wijs. Handig, want ze heeft zich,
combineren. Tijdens een reis door
als enige vrouw tussen 18 mannen,
Vietnam, Laos en Cambodja werd
aangemeld als vrijwilligster voor het
ik getroffen door het prachtige, op de
‘Spaarneveer’, het pontje dat sinds kort
werelderfgoedlijst staande tempelcomplex
vaart
tussen de Belgiëlaan in Schalkwijk en
Marion Bos
Angkor Wat in Cambodja. De stichting ‘Pure for Kids’,
Heemstede. Het vaartuig is door Marion zelf te water
die daar in de buurt in 2010 een centrum heeft geopend, gelaten. Even nog het marifoniediploma halen, wat gelukt is,
zocht en zoekt vrijwilligers hiervoor. Via een sollicitatie-/mo en dan één keer per week gedurende vier uur de vele fietsers
tivatiebrief werd ik aangenomen en ben ik in 2011 voor de overzetten…
eerste keer voor langere tijd naar Cambodja gegaan”, vertelt
ze enthousiast.
Tijdens mijn bezoek was het benedengedeelte van haar huis
behoorlijk gevuld met een nestje beeldschone colourpoint
Pure for Kids werkt samen met lokale gemeenschappen en Perzische katjes, waarvan er nog twee beschikbaar zijn, want
partnerorganisaties aan de verbetering van de situatie van behalve dat zij van mensen houdt, is zij ook een oprechte
kinderen. Daarbij staan onderwijs, sociale ontwikkeling en dierenliefhebster. Haar slotwoorden aan het eind van het
goede gezondheid centraal. Als vrijwilliger heeft Marion daar buitengewoon boeiend gesprek: “Ik hoop als vrijwilliger mijn
vier weken aan een schooltje van 60 kinderen van 7 tot 12 jaar steentje bij te dragen, vooral aan kinderen in de wereld, zowel
les gegeven in de Engelse taal, computer en creatieve zaken. in Zandvoort als in Azië”, zeggen genoeg over deze bevlogen
Om een goed contact met de kinderen te krijgen heeft zij dorpsgenote, waarop wij terecht trots kunnen zijn.

Halfjaarlijkse kinderkledingverkoop Pippeloentje
Ieder jaar, in april en oktober, organiseert Pippeloentje sa-

men met een kinderkledingzaak uit de regio een verkoop

van nieuwe kinderkleding met hoge korting. Aanstaande
zondag is het alweer zover, dan hangt er weer een grote col-

lectie wintermode van bekende merken voor baby tot tiener.

Veel vaste klanten komen
graag, want op het kinder
dagverblijf is het ontspan
nen ‘shoppen’, met een kopje
koffie voor de ouders en een
speeltuin buiten voor de kin

In de loop van het
weekend beter weer

deren.
U bent op 7 oktober van
harte welkom vanaf 12.00
tot 16.00 uur bij kinderdag
verblijf Pippeloentje aan de
Burgemeester Nawijnlaan.

Zandvoort tot bijna 25 graden en de avonden leken wel op
echte zomeravonden. Meestal is de start van oktober goed

met regelmatig een laatste vleug nazomerweer. We zagen
dat in 1985, 1986 en ook bijvoorbeeld in 2001, toen we pardoes de warmste wijnmaand van de eeuw beleefden
Dit jaar is het minder roos
kleurig maar zo koud als in
de eerste week van oktober
1998, met 6 graden overdag
en een snerpende oosten
wind, is het ook weer niet.
Wel is de wisselvalligheid
niet van de lucht tot zater
dag vanwege een stroperige
depressie nabij Engeland en
Schotland.
Telkens worden regensto
ringen en buiengebieden
op het Noordzeegebied af
gevuurd en deponeren flink
wat water in onze contreien,
vooral op vrijdag. Het waait
daarbij ook steeds stevig
door uit het zuidwesten
(windkracht 7-8 is even
haalbaar aan het strand)
en bovendien komt de dag
temperatuur op een lager
plan. Vanaf donderdagoch
tend soms maar 13-14 gra
den en zeker in wat inten
sievere neerslag.
Doordat de bovenlucht ook
gaat afkoelen in het tweede
gedeelte van de week en
we nog met relatief warm
Noordzeewater zitten, kun
nen de herfstbuien nog een
extra impuls krijgen. De

weeksom aan neerslag in
onze contreien kan wel eens
op ruim 40 millimeter gaan
uitkomen, dus 40 liter wa
ter op iedere vierkante me
ter in Zuid-Kennemerland.
Veel zon behoeven we niet
te verwachten de komende
dagen, maar geheel zonloos
verlopen de dagen niet.
Toch is er ook nog rede
lijk weernieuws, want in
de loop van het komende
weekend komt een hoge
drukgebied naderbij en dat
onderdrukt de buienactivi
teit. Het Europese weermo
del laat de hoge luchtdruk
daarna zelfs even doorlopen
in oostelijke richting. Mocht
die setting daadwerkelijk
doorgang gaan vinden
(kleine kans) volgende week,
krijgen we een paar droge
en vrij zonnige dagen. De
nachten worden dan wel
even wat kouder met kans
op wat nachtvorst in het
duin.
Stormperikelen op vrijdag?
Meer info via de weerpri
meurlijn: 0900-1234554.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

13-14

13-14

15

15-16

Min

10

9

9

7

Zon

45%

20%

30%

60%

Neerslag

65%

90%

85%

20%

wzw. 4-5

zw. 4-5

wnw. 4-5

wnw. 3

Weer
Temperatuur

Wind
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ZANDKORRELS
Lieve lieverd.
Je bent en blijft mijn
kanjer en voor altijd in
mijn hart. Ik ga je vreselijk
missen. Lieve Jacq, rust
zacht. Dikke kus Anja
.........................................................
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd
in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919 of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441

Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Een groot success in Ulft:
the Hedi’s International

Sinterklaasje
kom maar binnen
met je knecht!
Boek Sinterklaas
en Zwarte Piet!
Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.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
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde een
fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop en
bleef bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en diabe
tische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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 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

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
.........................................................

Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
8 okt.
Gratis introductieavond
Heel Jezelf,
19.30-21.00 uur.
Tel. 06-40763988.
www.happyyoucoaching.com
.........................................................
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)
.........................................................
Hallo Krea Bea
Maak je zelf wenskaarten?
Dan heb ik voor jou
nieuwe stickervelletjes
40 eurocent p.st.
en 3 voor 1 euro.
Heb je interesse?
Bel mij dan voor
een afspraak:
Marion, tel. 06-40665545
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
.Nieuwe Zon&Beauty studio

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

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

Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212

Twee nette,
gezellige dames
zoeken woonruimte.
Min. 4 kamers en tuin.
Tel. 023-8795628
of 06-11170178
.........................................................
ZFM Radio
"Het Laatste Uur",
gesprek met Willem
Duijn, oud docent Duits
bij het Wim Gertenbach
College over zijn leven.
Ga naar
www.gebedzandvoort.nl
........................................................
Verloren op 19 sept.
in het dorp:
gouden kettinkje
met Figaroschakel,
zonder hangertje.
Beloning € 100.
Tel. 06-22692002.
Was cadeau
voor 1e verjaardag
.........................................................
Te koop
mijn mooie
Tomos snorfiets.
Pas nieuwe banden
en contactslot.
Prijs € 300.
Bel gerust voor info:
06-23584600 of 5717083
.........................................................
Van Kuijk Webdesign
Heeft uw bedrijf/vereni
ging nog geen website of
kan de huidige wel een
upgrade gebruiken? Kijk
voor meer informatie op
www.vankuijkwebdesign
of bel: 06-43130225
.........................................................
10% korting
op de Creatieve
Fotografie Cursus
bij inschrijving voor
15 oktober. Zes ochtenden
of avonden om de week.
Meer informatie en opgeven
via www.rkarper.nl
.........................................................
Gezonde Voeding
workshop
door Annette ter Heijden
op vrijdag 12 okto
ber in De Krocht.
Aanvang 19.45 uur,
entree € 3,-.
Reservering 023-57 165 11.
.........................................................
15 december:
Kerstmarkt Zandvoort
Op het Gasthuisplein.
Boek een ook een kraam:
Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.nl
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Uitgesproken!

Interview

Co Nuts

Dankbaarheid

Hij prefereert een 2-urige deadline boven een 3 weken

van tevoren ingediend verzoek. Hij geeft liever zijn eigen
mening, dan dat deze hem wordt opgelegd. Hij bezit een
warme persoonlijkheid en een gretig probleemoplos-

send vermogen. In de tijd van het interview heeft zijn
mobiel al 40 maal een trillend berichtje afgegeven. Wat

is het dat onze dorpsgenoot, de 31 jarige graag geziene
gast Jan-Hilco Dietz, zo bijzonder maakt?
door Mandy Schoorl

Dat is zonder twijfel zijn enorme liefde voor zijn vrijwil
ligerswerk als leidinggevende bij Scouting The Buffalo’s,
waar hij al jaren op bevlogen wijze en met tomeloze inzet de
gedeelde scepter zwaait. Hard werken samen met zijn team
heeft onlangs geresulteerd in een mooie ‘open dag’ waarbij
bijna iedereen die is komen kijken, zich ook heeft aangemeld
als lid. Een prima uitkomst, zo laat hij trots weten.
Naast zijn 42-urige baan als multimedia specialist bij een
digitale drukkerij op Schiphol, vertoeft hij maar wat graag
in de natuur. De boodschap van zijn ouders als kind luidde
altijd al: ga iets doen waar jij je goed bij voelt. Op de bank
hangen was er voor hem niet bij.
Jan-Hilco is een mensen mens, beminnelijk, goed onderlegd,
sportief, communicatief vaardig met een luisterend oor en
hij is gek op het overbrengen van kennis op de kinderen. Op
speelse wijze de bevers en de scouts zelf aan het denken zet
ten, hen enthousiasmeren, dat is zijn ding. Ook de diversiteit
is wat hem trekt in de scouting: samen dingen doen, sport,
spel en beweging. Er zijn kampvuren, er wordt gepionierd en
gekampeerd met elkaar. En iedereen is welkom, een ontzet
tend belangrijk aspect voor hem.

Jan-Hilco Dietz

Eigen kinderen wil hij niet, en dat verbaasd menigeen die
hem kent. Des te meer omdat hij zo goed met kinderen
overweg kan. Maar het blijkt een doordachte keuze. Een
kind hebben vergt enorme verantwoordelijkheid en een
boel energie. Hij kan niet de aandacht aan een eigen kind
geven en ook nog al zijn activiteiten erbij houden die hem
lief zijn, vindt hij, dus kiest hij ervoor om zijn hart en ziel aan
zijn scoutingkinderen te blijven geven en er niet zelf aan te
beginnen. Bijna altijd met anderen om zich heen, is er één
moment waarop hij zich even terugtrekt en dat is met zijn
kajak op zee.
Maar neemt dit drukke baasje soms niet een beetje teveel
hooi op zijn vork? Alsof het allemaal nog niet genoeg is,
komen 150 leidinggevenden uit de regio Haarlem om het
jaar bij elkaar op hun ‘Co Nuts’ weekend om onderling eens
lekker uit hun dak te gaan. Uiteraard ontbreekt Jan-Hilco niet
in het organisatieteam op zo’n moment. Afgelopen weekend
was het zover, en dan blijkt dat hij, zonder het nuttigen van
alcohol, nog gekker kan doen dan menig voorstellingsver
mogen zou kunnen vermoeden.

Soms zit het leven mee, maar soms zit het tegen.
Dan kom je een nieuwe liefde tegen en niet veel later
verlies je je baan. Of je wasmachine gaat kapot, en
opeens alles! Je iPhone, je fiets, je koelkast. Hoe komt
dat toch? Het ene ding gaat soepel en het andere valt
in duigen. Is het gewoon de kringloop van het leven?
Zoals iemand dood gaat, en op het zelfde moment
wordt er iemand geboren? Soms moet er een ramp
gebeuren, soms moeten dingen mis gaan om uit ons
comfortzone te trekken. Hoe pijnlijk en stressvol dat
kan zijn. Want het hoofd heeft wel eens flink te lijden
als er dingen niet goed gaan. Of de belasting doet
weer eens een aanslag op je bankrekening. Zo zijn er
altijd wel dingen die beter kunnen. Je wilt controle,
maar dat heb je niet. Je zou willen dat de situatie
anders was, maar dat is hij niet. Dingen in het leven
gaan zoals ze gaan en het is zoals het is. Misschien
is het een ‘wake up call’ om dingen anders te doen of
meer te genieten van wat je hebt?
Beseffen we allemaal wel eens hoe rijk we zijn? En
zijn we wel dankbaar voor al het eten, liefde van je
huisdier of je auto die je elke dag weer naar het werk
brengt? Vaak realiseren we achteraf pas hoeveel iets
waard is geweest, en dat je daar weinig bij stil heb
gestaan door alle drukte van het bestaan. Ik heb op
alle gebieden verlies geleden afgelopen tijd en toch
overleef ik de week, en besef hoeveel ik WEL heb:
Allerliefste vrienden, fijn huis,
mooie muziek, mijn tweedehands
fiets die mij overal naartoe brengt
of mijn lieve poezenvrienden bij
voorbeeld. En dan denk ik, tja het
kan altijd erger. Ik ben dankbaar!

Kijk nou eens!

door Maxim Roos

‘Wie zijn
billen brandt, mag
blij zijn dat hij
niet andersom stond.’

door Maxim Roos

Tegeltje

Het begeleidende tekeningetje schept enigszins verwarring...
17

Voor alle ZandvoortPashouder

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand oktober voor Pashouders:

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Boer zoekt…..Fijnproever!
Boerenkaas zacht belegen
heerlijk vol van smaak.
500 gram nu € 5,95

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

Wist u al dat wij een uitgebreide
collectie dames- en heren
regenkleding binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

10% korting

op vertoon van de ZandvoortPas
Belli e Ribelli Kindermode
Haltestraat 45, ZANDVOORT | T.023 57 12705

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Horeca:

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2012 aan!
Voor € 2,50 profiteert u tot eind 2012 van
vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 5,- 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.

rs de aanbiedingen van deze week

2012

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

Walk of Fame
herenshirts

Voor ZandvoortPas houders:
bij aankoop van 1 overhemd een
stropdas naar keuze gratis!
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Relatie therapeut

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

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

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

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

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

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 (€ 5,-)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - 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 F1

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 40- 2012
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.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 6 oktober 2012 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

Ontwerpbesluit vaststelling bodemagenda 2011-2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort is voornemens een bodemagenda vast te
stellen. Hiertoe heeft zij een ontwerp opgesteld.
De bodemagenda geeft de bodemproblematiek weer en
de veranderende aanpak van het bodembeleid. Het biedt
de gemeente ambities te formuleren waar de bodem en
ook de bodemproblematiek overige initiatieven raakt, zoals
de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, natuurbeheer,
waterbeheer, klimaat en energie. De bodemagenda biedt de
gebruikers de kapstok aan de hand waarvan deze ambities
kunnen worden vertaald in de praktische uitvoering voorzien
van een planning. De bodemagenda geeft daarmee op zowel
strategisch als tactisch niveau de uitgangspunten voor het
lokale bodembeleid voor de komende jaren.
Zienswijzen
Tot 16 november 2012 2012 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het college van
B&W van de gemeente Zandvoort
Inzage
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende
stukken ligt van 5 oktober tot 16 november 2012 ter inzage bij
de receptiebalie van het stadhuis en bij Milieudienst IJmond.
Bezoek- en postadres Milieudienst IJmond: Stationsplein
48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH te Beverwijk. Telefoon: 0251-263863. Fax: 0251-263888. E-mail: info@
milieudienst-ijmond.nl.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Koningstraat 29, gedeeltelijk vervangen balkenlaag en plaatsen lichtkoepel in bijgebouw, ingekomen 24 september 2012,
2012-VV-110.
- Oranjestraat 3 zwart, plaatsen vier ramen voorzijde woning,
ingekomen 25 september 2012, 2012-VV-111
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Ampèrestraat 10, wijzigen raamkozijn, het vergroten ingang
hal en het aapassen van stalen dakspant, verzonden 25 september 2012.
- Locatie: Zuidelijke oever van het Noordoosterkanaal in de
Amsterdamse waterleidingduinen, aanpassen van de oever,
verzonden 25 september 2012, 2012-VV-043.

Verkeersbesluiten

Afsluiten zijstraten Haltestraat tijdens Uitgaansavonden.
Om de woonfunctie van de achterliggende straten van de
Haltestraat tijdens uitgaansavonden (vrijdag- en zaterdagavond) te waarborgen is er voor gekozen om enkele zijstraten van de Haltestraat af te sluiten. Het gaat hierbij om de
Rozenobelstraat (steeg bij De Klikspaan), Schoolstraat en de
Willemstraat. De overige zijstraten worden niet afgesloten, er
zijn geen signalen die deze afsluiting rechtvaardigen.
Uit het oogpunt van de voorgenoemde redenen is het College
van Burgemeester en Wethouders overgegaan tot het nemen
van het verkeersbesluit OB/CT/Z2012/06/000166.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
besluit over te gaan tot:
1) Het structureel op vrijdag- en zaterdagavond afsluiten van
de Rozenobelstraat, de Schoolstraat en de Willemsstraat;
2) Het incidenteel afsluiten van de Rozenobelstraat , de
Schoolstraat en de Willemsstraat op overige drukke uitgaansavonden na operationeel niveau overleg tussen de
horecaondernemers en de politie.
Op grond van bovenstaande overwegingen, deze afsluitingen
te realiseren door plaatsing van de volgende borden van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990:
- bord C1 op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 23 uur tot na
sluitingstijd van de uitgaansgelegenheden op de Rozenobelstraat, de Schoolstraat en de Willemsstraat.

De bovengenoemde verkeersbesluiten liggen vanaf de publicatiedatum ter inzage in de ontvangsthal van het gemeentehuis onder de naam: “Verkeerbesluit afsluiten zijstraten
Haltestraat tijdens uitgaansavonden”.
Blauwe zone Vondellaan t.h.v. Snackbar De Oude Halt
Om bezoekers van snackbar De Oude Halt aan de Vondellaan een parkeergelegenheid te kunnen bieden is er door
het college besloten om een blauwe zone aan te leggen voor
vier parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn buiten de
openingstijden van de snackbar beschikbaar als openbare
parkeerplaats.
Uit het oogpunt van de voorgenoemde redenen is het College
van Burgemeester en Wethouders overgegaan tot het nemen
van het verkeersbesluit OB/CT/Z2012-003338.
Het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
besluit over te gaan tot het plaatsen van twee borden E10 van
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 met onderbord OB504, onderbord “maximaal 1 uur” en
onderbord “dinsdag t/m zondag van 10.00u tot 22.00u” ter
hoogte van de vier parkeervakken bij snackbar De Oude Halt
aan de Vondellaan.
De bovengenoemde verkeersbesluiten liggen vanaf de publicatiedatum ter inzage in de ontvangsthal van het gemeentehuis onder de naam: “Verkeersbesluit blauwe zone 4
parkeerplaatsen te Vondellaan”.

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 be-
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zwaar 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.

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.

Voorlichting ‘Ik wil slapen!’
Slecht slapen komt veel voor. Een op de vijftien mensen

last van vroeg wakker worden.

doende om het probleem te
verhelpen. Voor wie dat niet
zo is, wordt in Haarlem twee
keer per jaar een cursus van
6 bijeenkomsten gegeven.

Iedereen kent wel de gevol
gen van slapeloosheid en een
slechte nachtrust: je de hele
dag niet fit voelen, moeite
hebben met concentreren,
overdag in slaap sukkelen.
Op donderdag 18 oktober or
ganiseert OOK Zandvoort in

De voorlichting is bedoeld
voor zestigplussers, maar
ook jongere mensen zijn
welkom. Voor vragen en
aanmelding kunt u contact
opnemen met tel. 5740330
of e-mail: info@ookzand
voort.nl.

heeft slaapproblemen. Onder zestigplussers heeft zelfs

een op de drie mensen moeite met inslapen, doorslapen of

samenwerking met Prezens
van 14.00 tot ca. 16.00 uur
een voorlichtingsmiddag
over slaap en slaapproble
men. Er worden handvatten
gegeven wat er te doen valt
aan slaapproblemen. Vaak is
dergelijke voorlichting al vol

Succesvolle eerste Trouwbeurs aan Zee
Zeker voor trouwlustigen was het zondag genieten van de
vele mogelijkheden die in strandpaviljoen Meijer aan Zee

geboden werden tijdens de georganiseerde Trouwbeurs.
Allemaal leuke en originele ideeën werden opgedaan in

deze trouwbeurs, waar vele aanbieders hun originele en
opvallende items aan het publiek toonden.

Een plechtigheid tijdens de Trouwbeurs bij Meijer aan Zee

Uiteraard waren er de
trouwjurken, de fotografen,
de kappers, de muzikale en
tertainers en de professio
nele opmaak van de toekom
stige bruiden. Ook aan vele
andere details van een brui
loftsfeest werd aandacht be
steed waar ook het vervoer
per opvallende automobiel
niet ontbrak. De bezoekers
konden ook getuigen zijn
van een trouwplechtigheid
op het strand in het eigen
trouwprieel. Een trouwbeurs
waar vele facetten en onder
werpen voor een ‘mooistedag-van-je-leven’ waren te
rug te vinden.

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.

Doe actief mee voor Reumafonds
Op 12 oktober is het Wereldreumadag. Salon Slender You

Zandvoort organiseert dan, net zoals vorig jaar in samenwerking met het Reumafonds, een openingsmarathon. De
deur aan de Hogeweg 56a is vanaf 08.30 uur tot aan zaterdagochtend 03.00 uur continue geopend.

Slender You organiseert weer een marathon

Tijdens deze marathon kunt
u vrijblijvend en voordelig
kennismaken met de Slender
You-banken en de andere toe
stellen. Bovendien zijn er nog
andere heerlijke verwenacti
viteiten die beslist een aanra
der zijn. De opbrengst van het
evenement wordt gedoneerd
aan het Reuma fonds.
Slender You is niet alleen
voor reumapatiënten uiter
mate geschikt, want met of
zonder medische klachten
geven de 6 gemotoriseerde
banken u zonder teveel in
spanning een heerlijke ont
spanning. Verder is de kan
telplaat bedoeld om snel en

effectief een mooier, strak
ker en gezonder lichaam te
kunnen krijgen. Afslanken en
ontspannen was nog nooit
zo gemakkelijk. Het concept
is voor zowel mannen als
vrouwen. Ook de nieuwe me
thode voor vetverbranding,
de Vacushaper, staat voor u
klaar. Dit apparaat vermin
dert cellulitis, verbetert de
stofwisseling en geeft een fit
en vitaal gevoel. Tevens kunt
u de hippotherapie proberen,
dit trainingstoestel verhoogt
de kracht en stabiliteit van
de rompspieren.

Verwenactiviteiten

Tijdens de openingsmara

thon kunt u naar de luxe
zonnebank met aircondi
tioning, uw nagels in de
meest mooie kleuren laten
lakken door Louise Bindels
of een licht- en aromathera
pie plus verneveling onder
gaan. Bent u toe aan totale
ontspanning, dan is Sonja
Paap aanwezig voor een
heerlijke ontspannende rug
en/of voetenmassage. Zoekt
u een origineel cadeau?
Eenmalig zijn er sieraden te
koop, gemaakt van fietsbin
nenbanden. Ook ligt in de
vitrine een uitgebreide col
lectie met magnetische sie
raden. Tot slot zijn er loten
te koop voor schitterende
prijzen die zijn gesponsord
door Zandvoortse en niet
Zandvoortse ondernemers.
Ga vrijdag 12 oktober gezel
lig langs en ervaar de mo
gelijkheden van de diverse
toestellen die het bewegen
ondersteunen en begelei
den. Natuurlijk kunt u ook
een kijkje nemen, een lot ko
pen of een consumptie nut
tigen om het Reumafonds te
steunen. Meer informatie is
te vinden op www.slendery
ouzandvoort.nl of per tel.
06-19413733.
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Handbalsters hielden het koppie er bij
De handbalsters van ZSC hebben zondag een meer dan

uitstekende prestatie geleverd. Op eigen veld werd de zeer

onsportieve ploeg van Muiden met 14-10 verslagen. De dames uit het voormalige vestingstadje aan het IJsselmeer

waren het de hele wedstrijd niet met de arbitrage eens en
lieten dat op alle mogelijke manieren blijken.

juiste bestraffing op te leg
gen. Ook de Muidense coach
had een rode kaart mogen
krijgen voor het herhaalde
lijk ongevraagd het veld in
lopen. Zandvoort hield ge
lukkig het ‘koppie’ erbij en
stond bij rust nog maar een
punt achter, 7-8.

Met de grootste moeite wist
Zandvoort het hoofd redelijk
koel te houden en de wed
strijd naar zich toe te trek
ken. Meer dan terecht won
nen onze plaatsgenoten met
14-10. Scores ZSC: Manon
van Duijn 7; Maaike Paap en
Romena Daniëls ieder 2 en
Noëlle Vos, Laura Koning en
Lucia v.d. Drift wisten ieder 1
keer het net te laten bollen.

De tweede helft werd het al
maar heftiger maar nu lieten
de Zandvoortse dames zich

Komende zondag speelt ZSC
weer thuis. Om 11.00 uur is
KDO dan de tegenstander.

Een verdedigende actie van ZSC

Zandvoort liet zich in het be
gin van de wedstrijd duide
lijk door de fysiek spelende
tegenstandsters intimide
ren. Desondanks kregen ze
gedurende die eerste helft
meer grip op de wedstrijd.
Muiden beging steeds
zwaardere overtredingen.
De scheidsrechters namen
veelal de juiste beslissingen,
maar wisten niet altijd de

de kaas niet van het brood
eten en bleven regelmatig
scoren. Door een tactische
zet van coach Djurre Boukes
werd de scoringsmachine
van Muiden door een strak
ke persoonlijke dekking het
scoren onthouden, hetgeen
duidelijk kwaad bloed bij
de betreffende dame zette,
die haar frustratie uitte met
enkele zware overtredingen.
Het dieptepunt was vlak
voor tijd de harde duw die
een van de scheidsrechters
in de rug kreeg.

Wedstrijd werd in blessuretijd beslist
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft zaterdag in Am-

sterdam nipt verloren van AMVJ. Na een aanvankelijke 0-1
voorsprong was het bij rust gelijk en uiteindelijk wonnen
de gastheren met 2-1.

Zandvoort kwam op voor
sprong door een mooie actie
van Timo de Reus die de krul
len van Kas de Vries met een
voorzet wist te bereiken. De
Vries zorgde koppend voor de
0-1. Vlak voor rust sloeg voor
Zandvoort het noodlot toe.
Eerst viel Boy Visser helaas in
de 30e minuut geblesseerd
uit en werd vervangen door
Ivo Hoppe. Vlak daarna werd
een doorgebroken speler in
het strafschopgebied onder
uit gehaald waarna AMVJ
de toegekende strafschop,
in tweede instantie na het
stoppen van Boy de Vet, be

nutte. Zodoende gingen de
ploegen met een 1-1 gelijk
spel de kleedkamer in.
In de tweede helft waren de
teams aan elkaar gewaagd.
Maar net als in de eerste
helft wist Zandvoort de
kansen, die het zeker kreeg,
niet te benutten. Zo kwam
De Reus alleen voor de kee
per maar kon het net niet
vinden. Een corner in de 93e
minuut zorgde voor misère
bij Zandvoort. De Vet werd
voor de tweede keer gepas
seerd. Als Hoppe in de 95e (!)
minuut zijn kans had verzil

Langzaam aan nadert het slot voor de nationale raceklas-

sen. Oktober betekent het einde van een seizoen waarin

tel nog open en dat maakt het zeer interessant komend
weekend.

De honkballers van ZSC zijn vorige week in de wedstrijd tegen RCH niet in staat geweest

om een punt te scoren. RCH maakte een slagveld van de wedstrijd en won zoals zij wilden
met maar liefst 0-15.

Omdat Zandvoort niet over
een door de KNBSB goed
gekeurde lichtinstallatie
beschikt en de wedstrijd
midweeks gespeeld moest
worden, was er maar een
oplossing: spelen op het veld
van de Heemstedenaren.
Dat is Zandvoort niet goed
bekomen.
Al na de eerste inning ston
den onze plaatsgenoten
met 0-3 achter. De derde
inning was absoluut fu
nest voor onze plaatsge
noten. De gastheren waren
22

in staat om 7 man over de
thuisplaat te slaan. Dat
maakte dat de stand bij
aanvang van de vierde in
ning maar liefst 0-10 was. 4
Heemsteedse punten in de
vierde inning en nog een in
de vijfde maakten de 15 vol.
Aanvoerder Danny van Soest
ziet het zo: “Ondanks dat er
wat cruciale fouten worden
gemaakt in het veld en het
ons ontbeert aan slagkracht,
hebben wij ook nooit maz
zel.”
ZSC moet nu op gaan pas

sen om niet te degraderen.
Ze staan met nog twee wed
strijden te gaan op de tiende
en laatste plaats maar heb
ben 1 punt en 1 wedstrijd
minder dan de nummer 9,
Kinheim. Gisteren, woens
dag 3 oktober, moest ZSC
op bezoek bij Kinheim. Een
cruciaal duel dus, wat he
laas niet meer in deze editie
meegenomen kon worden.
De eerstkomende thuiswed
strijd, en tevens de laatste
van het seizoen, wordt op
zondag 7 oktober gespeeld.
De aanvang is 13.30 uur.

Overige uitslagen 2e klasse A:
Opperdoes – Monnickendam:
1-0; AFC – OSV: 1-2; WV-HEDW
– ZOB: 1-1; Overbos - NFC:
2-1, en de wedstrijd DVVA –
HBOK eindigde in 2-1.

Seizoenafsluiting tijdens Formido Finaleraces

probeerden te krijgen. In alle series ligt de strijd om de ti-

Honkballers puntloos terug naar huis

Komende zaterdag speelt
Zandvoort om 14.30 uur thuis
tegen Haarlem/Kennemer
land dat zaterdag in eigen
huis met 1-1 gelijk speelde
tegen Aalsmeer.

autosport

rijders en monteurs de auto zo goed mogelijk aan de start

honkbal

verd, was Zandvoort alsnog
met een punt terug naar
huis gegaan. Maar opnieuw
lukte het niet, waardoor het
nu met lege handen stond.
“AMVJ was vandaag gewoon
sterker dan wij. Daar moet
je dan maar in berusten”, al
dus assistent coach Sander
Hittinger.

Niels Langeveld is leider in de Clio Cup | Foto: Chris Schotanus

De afstand tussen de klasse
mentsleider en de nummer
twee in de Dutch Renault
Clio Cup is het grootst. Niels
Langeveld, rijder bij het
Zandvoortse Certainty team,
heeft een voorsprong van
zestien punten op Sebastiaan
Bleekemolen. Dat lijkt veel,
maar komend weekend zijn
nog maximaal 44 punten te
verdienen. Bleekemolen is

er alles aangelegen om de
achterstand om te buigen in
winst en zo alsnog de titel op
te halen in deze raceklasse.
De grootste strijd zal zich
afspelen in het HDI-Gerling
Dutch GT Championship. In
deze klasse krijgen de rijders
gezelschap van coureurs uit
Groot-Brittannië. De nieuwe
Hyundai Genesis GT4 zal te

zien zijn tijdens dit slotwee
kend. Daarnaast komen ook
een aantal Aston Martins
GT4 aan de start. De titelstrijd
gaat tussen vier rijders. Nick
Catsburg leidt het klassement,
op de hielen gezeten door
Ferdinand Kool. Daarachter
staat Phil Bastiaans. Henry
Zumbrink maakt nog maar
een theoretische kans op de
titel.
In het Dutch Formula Ford
Championship strijden oude
krijgers Michel Florie en Bart
van Os om de titel. De ver
schillen daar zijn minder dan
tien punten. Rob Severs uit de
Burando Production Open is
de enige die achterover kan
leunen, want hij heeft de titel
al op zak.
De laatste raceklasse die te
zien zal zijn, is de Formido Swift
Cup. De strijd om de titel gaat
daar tussen Jeffrey Rademaker,
David Verzijlbergen en Tommy
van Erp. Zandvoortse inbreng
is er ook in de persoon van
Youri Verswijveren.
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Achmea loop deed ook Zandvoort aan
Afgelopen zondag ging in Haarlem de 28e editie van de Zilveren Kruis Achmea loop van

start. Een loopevenement over een drietal afstanden: 5 km, 10 km en de halve marathon.
Het parcours van deze loop doet ieder jaar Zandvoort aan. 49 Zandvoorters namen deel
aan de diverse afstanden.

Opfrismateriaal bij het keerpunt in Zandvoort Noord

23 Zandvoortse deelnemers,
waaronder maar liefst acht
dames, hadden gekozen voor
de halve marathon maar
niet iedereen heeft de finish
gehaald. Slechts één dame
heeft onderweg op moeten
geven en vijf heren hebben

de finish niet gehaald.
De snelste bij de Zandvoortse
heren was Meino Brada die
in 1.34.06 rond ging. Hij werd
daarmee 98e, een schit
terende prestatie. Dennis
Moerenburg werd knap

tweede. Hij had voor de 21,1
km een tijd van 1.39.06 nodig
en was daarmee de nummer
200 van de 4.900 lopers. Een
hele keurige derde plaats
voor wat de Zandvoorters
betreft, was voor Jos van de
Meij. Deze veteraan liep een

tijd van 1.40.52 en werd daar
mee 240e.
Ook de Zandvoortse dames
lieten van zich spreken.
Verreweg de snelste was
Natasha Wiegman die dik
onder de twee uur finishte.
Haar tijd werd 1.57.55, waar
mee zij 755 in de totaaluit
slag (dames en heren) werd.
Natascha Kraaijenoord en
de nog jonge Alyssa Oomen
(17) hadden beiden dezelfde
tijd voor de 21,1 km nodig:
2.07.46. In de totaaluitslag
betekende dat een gedeelde
951e plaats.
De halve marathon werd
een Keniaans onderonsje. In
1.02.38 greep winnaar Korir
Evans Kipkoech net naast
het parcoursrecord. Wel bleef
hij zijn Keniaanse landgeno
ten Kadengoi Loitareng en
Dickson Kimaiyo Kimutai,
de winnaar van vorig jaar,
voor en schreef hiermee de
28e editie van het grootste
eendaagse sportevenement
van Haarlem op zijn naam.

hockey

de dames van de Zandvoortsche Hockeyclub slechts één

week geduurd. Afgelopen zondag liepen zij tegen de eer-

ste nederlaag van het seizoen op. Afgelopen zondag werd
het thuis tegen de reserves van Abcoude een ontluisterende 1-4.

Onderschepping die een counter van ZHC inleidt

Na de eerste 3 wedstrijden
dit seizoen gewonnen te heb
ben, was de wedstrijd tegen
Abcoude helaas een heel an

der verhaal. De tegenstanders
wisten de ruimte goed te be
nutten en met snel overspe
len overrompelden ze onze

plaatsgenoten compleet.
Helaas werd er ook nog re
gelmatig ruw gespeeld, veelal
geduwd, waardoor de arbiter
een paar keer heeft moeten
ingrijpen en dit zeer correct
heeft gedaan.
Zandvoort kreeg absoluut
kansen maar die konden
niet worden benut. Verder
zat het wat tegen doordat
er twee doelpunten werden
afgekeurd. Bij het eerste doel
punt werd nog net een voet
van een van de eigen dames
geraakt en de tweede werd
afgekeurd omdat de bal te ge
vaarlijk hoog de cirkel in werd
gespeeld. Gelukkig scoorde
Judith van Delft, die vorige
week in het verslag abusie
velijk Eva werd genoemd, nog
een doelpunt en werd de uit

De finale van het Fier Open, die maandag op de banen van
de Kennemer Golf & Country Club werd gespeeld, is bij de

dames een prooi geworden voor Elisabeth Hauswirth. Bij
de heren ging Robert Slag met de prooi aan de haal.

De winnende mannen

Onder bijzonder mooie
weersomstandigheden
werd de finale gespeeld op
de uiteraard mooiste baan
die men zich maar voor
kan stellen. Schitterende
fairways, gemillimeterde
greens en verraderlijke
bunkers konden de spelers
alleen maar in vervoering
brengen.
Tijdens een zeer gezellige
avond in café Fier werden de
prijzen uitgereikt. Zoals hier
boven gemeld was Elisabeth
Hauswirth bij de dames de

sterkste, met op de tweede
plaats Jules Vasterman en
een mooie derde plaats was
er voor Louise Balledux. De
prijs voor de longest drive
was eveneens voor de win
nares. Een neary werd er bij
de dames niet gescoord.
De tweede plaats achter
Robert Slag bij de heren ging
naar Alex Verhoeven met op
de derde plaats John Nijssen.
De longest drive werd gesla
gen door Chris Steensma en
de prijs voor de neary was
voor John Nijssen.

adverteerders

Eerste verlies hockeydames
Het genieten van het op de eerste plaats staan heeft voor

Fier Open voor Robert Slag
en Elisabeth Hauswirth

slag uiteindelijk 1-4.
“Ik vond zelf dat, doordat
Abcoude echt wel goed speel
de, toen wij verder op achter
stand kwamen, er vrij veel
irritatie in ons team kwam
en juist deze mentale kwes
tie is iets wat ons in de weg
stond. Daardoor kwamen we
niet aan goed samenspel toe.
We misten dit keer echt het
groepsgevoel, we konden el
kaar maar moeilijk vinden in
het veld. Verliezen is niet leuk
maar juist door deze wed
strijden te evalueren en hier
van te leren kunnen we beter
worden. Maar ook dat is een
leerproces”, aldus aanvoerster
Nathalie Huisman na afloop.
Komende zondag speelt ZHC
om 11.00 uur uit tegen VVV in
Amstelveen.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:
(In alfabetische volgorde)

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorpsomroeper
Gerard Kuijper
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit
Formido Bouwmarkten B.V.
Grand Café Sjans
Greeven, Makelaardij o.g.

Jupiter Plaza
La Bonbonnière
MMX Italiaans Restaurant
Nenz Damesmode
Onel Window Dressings
Pluspunt
Sea Optiek
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
Shantyfestival
SKiP St. Kdv.
Pippeloentje-Pluk
The Seashell Hotel
Restaurant
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Wijzer
Zandvoorts Museum
ZorgContact
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Actueel

3

7

Nieuwe pastoor
wandelt Zandvoort
binnen via strand

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Garnalenpellers
strijden om
finaleplaats

Cultuur

Kerk vol hippies
tijdens geslaagde
korendag

Ruim € 10.000 voor Lionsclub Zandvoort
De Lionsclub Zandvoort heeft afgelopen zondag tijdens

weer terug op het Raadhuisplein. Een garantstelling van

jaar ontstaan en de tweede editie hiervan stond goed in

Stichting De Strandkorrels om een eventueel exploitatie-

de belangstelling. Tijdens een diner in 4 strandpaviljoens

tekort te dekken gaf de doorslag.

traden een aantal bekende ‘stand up comedians’ op,
waaronder Kees van Kooten.

Terwijl de cabaretiers zich
verplaatsten van paviljoen
naar paviljoen, hadden de
gasten een ‘vaste’ stoel ge
reserveerd in een van de
strandpaviljoens en lieten
zich vermaken terwijl werd
genoten van een meer dan
uitstekend diner.
Uw verslaggever had zich
deze avond in Club Nautique
genesteld. Tijdens de amuse
trad daar René van Meurs op.
Deze jonge komiek bracht
een waterval van actuele

De Mannetjes

Kerstverlichting
hangt er weer

Nadat de gasten hadden
genoten van een heerlijk

Kees van Kooten in Club Nautique

hoofdgerecht, maakte Martijn
Koning zijn toehoorders
deelgenoot van een aantal
erg grappige wetenswaar
digheden. Hij sprong van de
hak op de tak en de gasten
moesten goed opletten om
niets te missen. Razend knap!
Voordat het toetje van de
avond het podium op kwam,
werd eerst het dessert ge

fashion
fashion

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Een pianorecital van

Regina Albrink
‘Wat zijn ze eigenlijk
laat dit jaar, de
pepernoten liggen al
wéken in de winkels!’

U hoort werken van: D. Scarlatti,
F. Schubert, F. Chopin en F. Liszt

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

www.classicconcerts.nl

serveerd. De klapper van de
avond in Club Nautique was
een extra lang optreden van
Kees van Kooten. Deze grote
komiek deed een razend
knappe conference en las
daarna nog het een en ander
voor uit eigen werk. Wie de
boeken van hem kent weet
dat het dus heel humorvol is
geweest.
Koffie sloot een ontzet
tend geslaagde avond af.
Zeker voor herhaling vat
baar deze avonden, die ge
organiseerd worden door
d e S t a d s s c h o u w b u rg /
Philharmonie in Haarlem in
nauwe samenwerking met
Lionsclub Zandvoort.

fashion

Zondag 14 oktober 2012

De ijsbaan komt terug
vele sponsoren komt de ijsbaan komende winterperiode

haald voor twee kinderprojecten. Het evenement is vorig

grappen en woordspelingen
die hogelijk gewaardeerd
werden. De pauze tussen het
voorgerecht en het hoofd
gerecht werd gevuld met
een optreden van de oudZandvoortse Ellen Dikker.
Zij betrok de gasten bij haar
optreden door middel van
het trekken van lootjes. De
winnaars konden van een
bord een keuze maken die
paste bij een bepaalde korte
conference. Heel vindingrijk
en zeer vermakelijk.

Jonkies geven
goede voorbeeld
in Finaleraces

Het heeft er om gespannen maar dankzij de steun van

het evenement Culture at the Beach ruim € 10.000 opge-

door Joop van Nes jr.

Sport

15

Zondag 21 oktober 2012
De Carmina Burana,
Misa Criolla COV Haarlem en
RBO Sinfonia
o.l.v. dirigent Harry Brasser.

Locatie: R.K. St. Agathakerk,
Grote Krocht 45, te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur Voorverkoop
Toegang: € 20,00
kaarten bij Kaashuis Tromp
Voor meer informatie:
Toos Bergen 06 518 538 14

Dat maakte Rob de Graaf,
de nieuwe voorzitter van
Stichting Winter Wonder
land, maandag bekend. De
Graaf volgt Gert van Kuijk
op, die de kar twee jaar heeft
getrokken. “We zijn heel erg
blij dat al onze inspanningen
er voor hebben gezorgd dat
de ijsbaan terugkeert en we
hopen net als vorig jaar weer
velen op en om de baan te
mogen begroeten”, aldus De
Graaf. Op de vraag of er in
middels genoeg sponsoren
zijn antwoordt De Graaf dat
het bestuur nog steeds op
zoek is naar nieuwe spon
soren: “Uiteraard hopen we
dat meer ondernemers in
Zandvoort en omgeving en
thousiast gemaakt kunnen
worden ook een bijdrage te
leveren. We gaan komende
periode deze ondernemers
actief benaderen.”
De opzet van de ijsbaan zal
vrijwel gelijk blijven als voor
gaande jaren, hoewel het ijs

oppervlak wat groter zal zijn.
Ook probeert de organisatie
het terras groter te maken zo
dat nog meer vanaf de zijlijn
genoten kan worden van de
schaatskunsten. Of de entree
prijs gelijk blijft is mede afhan
kelijk van de nog enthousiast
te maken sponsoren. “Als we
er niet in slagen het sponsor
budget te verhogen, dan zal de
entreeprijs iets hoger worden.
Laten we hopen dat het niet
noodzakelijk zal zijn”, zegt De
Graaf, die aangeeft uiteraard
ook dit jaar weer een beroep
te doen op veel vrijwilligers.
“Gelukkig hebben de vrijwil
ligers van voorgaande jaren
zich alweer bereid getoond
ook dit jaar de handen uit de
mouwen te steken en daar
zijn we heel erg blij mee. Dat
neemt niet weg dat we ook
nieuwe vrijwilligers willen
verwelkomen”, sluit hij af.
Indien u als vrijwilliger een
bijdrage wilt leveren dan kunt
u contact opnemen met Ingrid
Muller, tel. 06-24530167.

Bekijk de begroting 2013
op www.zandvoort.nl en kom
inspreken op 16 oktober.
Gemeente Zandvoort

www.classicconcerts.nl
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familieberichten

Lieve lieverd.
Je bent en blijft mijn kanjer en voor altijd
in mijn hart. Ik ga je vreselijk missen.
Lieve Jacq, rust zacht.
Dikke kus Anja

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

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

oktober
Erika

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

Spotlight
Liefste mams...
Wat ben ik blij dat wij
op het leven hebben
geproost in Toscane!
Wonderen bestaan,
dat weten wij nu zeker!
Wie had ooit durven
dromen dat we
straks jouw 65-ste
verjaardag mogen gaan vieren!
We staan naast je zondag, gedenkwaardig
en moedig zal het feest zijn.
100.000 kusjes laat ik naar de hemel zweven.
xx Mandy & Peter en je mannetje
2

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Wij bedanken onze gasten
en de weergoden voor
weer een fantastisch en
bijzonder jaar!
Vanaf
eind februari 2013
bent u weer van
harte welkom
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Nacht van de Nacht
op 27 oktober

De nieuwe pastoor voor Zandvoort, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen, Matthieu Wa-

overgang van de zomertijd naar de wintertijd, de landelijke

parochie Zandvoort. Leden van het kerkbestuur, en andere vrijwilligers van de Agathakerk,

vele lichten die in de nacht aan staan waardoor het nooit

komen lopen.

Nieuwe pastoor allerhartelijkst ontvangen column

genmaker, is vrijdagmiddag allerhartelijkst ontvangen door een select gezelschap van de

actie: Nacht van de Nacht. De actie vraagt aandacht voor de

heetten hem welkom voor de rotonde nadat hij vanaf Scheveningen naar Zandvoort was

meer echt donker is. De natuur wordt hierdoor ernstig verstoord in het bioritme. Inmiddels doen al veel gemeenten
mee aan de actie waaronder Zandvoort.
Tijdens de Nacht van de
Nacht wordt aandacht ge
vraagd voor het belang van
de duisternis voor de ge
zondheid van mens en dier.
De gemeente laat in die spe
ciale nacht de aanschijnver
lichting van het raadhuis, de
Protestantse kerk en de open
bare verlichting in de grond
op het Raadhuisplein uit.
Zaterdagavond 27 oktober
zullen een aantal restaurants,
gesteund door de gemeente
en de VVV, meedoen met
de Nacht van de Nacht. Zij
zullen hun gasten met een
‘dinner by candle light’ ver

rassen. Vanwege het succes
van 2011 willen de gemeente
en de VVV deze actie in 2012
uitbreiden. Er is een brief aan
alle restauranthouders van
Zandvoort verstuurd met een
oproep om mee te doen.
De actie wordt geopend door
een bezoek van wethouder
Andor Sandbergen en VVVdirecteur Lana Lemmens aan
de deelnemende restaurants.
De restaurants kunnen zich
per e-mail aanmelden bij de
bedrijfscontactfunctionaris
van de gemeente Zandvoort,
Hilly Jansen: h.jansen@zand
voort.nl.

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 11/10 - 17/10

Joris & Boris (NL)

ZA-ZO-WO om 13.30 uur
Brammetje Baas (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

De Verbouwing

DO t/m DI om 19.00 uur

The Bourne Legacy

DO t/m DI om 21.30 uur

Extremely Loud & Incredibly Close
WO om 19.30 uur

Vanaf 31 oktober: Skyfall
Vanaf 8 november: Sint & Diego
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

De nieuwe pasto0r wordt door leden van het kerkbestuur ontvangen

Wagenmaker zal de pastorie
in Zandvoort als zijn domici
lie betrekken. Hij is een jonge
priester die in Rome afgestu
deerd is in de Theologie, en
al het een en ander voor de
rooms-katholieke kerkprovin
cie in Nederland gedaan heeft.
Wagenmaker werd in 1968
geboren in het NoordHollandse dorp Nieuwe
Niedorp, in een gezin dat wel
katholiek was maar niet echt
praktiserend. Hij ging echter
al op jonge leeftijd iedere
zondag naar de kerk en zat
dan vooraan, vooral omdat
het hem aansprak. Hij werd
misdienaar en vanwege zijn

lengte werd hij door de pas
toor gevraagd om lector te
worden; iemand die voor
mag lezen tijdens de mis en
de communie mag uitreiken.
“Ik was daar heel erg blij mee,
en toen ik 17 jaar was wist ik
het: ik wil priester worden”,
vertelt Wagenmaker. Hij
volgde met goed gevolg het
gymnasium en vervolgens
het Groot Seminarie. Daarna
kreeg hij de opdracht van zijn
bisschop, hij was ondertus
sen al tot priester gewijd,
om in Rome af te studeren
in de Theologie, hetgeen hij
ook deed.
Nu komt deze duizendpoot

dan op verzoek van bisschop
Jos Punt van het bisdom
Haarlem/Amsterdam naar
onder andere Zandvoort, waar
hij vrijdag dus heel hartelijk
ontvangen werd. De nieuwe
pastoor krijgt nu via de vier
parochies de zorg van circa
7.000 parochianen op zich,
waarin hij door een aantal
assistenten gesteund wordt.
Komende zondag om 10.30
uur zal pastoor Wagenmaker
zijn eerste mis lezen in de
Agathakerk. Op vrijdag 19 ok
tober zal hij in de RK-kerk in
Overveen, schuin tegenover
restaurant Loetje, officieel
worden geïnaugureerd.

Regina Albrink in Protestantse kerk
Regina Albrink zal komende zondag in het kader van

de kerkpleinconcerten een pianorecital verzorgen in de

Protestantse kerk in Zandvoort. Werken van een viertal

componisten staan op het programma: Scarlatti, Schubert,
Chopin en Liszt.

Albrink behaalde haar solis
tendiploma in Amsterdam
bij Danièle Dechenne en
studeerde daarna 3 jaar

aan de beroemde Franz
Liszt Academie in Budapest
bij Pál Kadosa en Ferenc
Rados. Sinds mei 2011 mag

ze zich Steinway Artist noe
men. Ze heeft inmiddels
vele concerten gegeven
in binnen- en buitenland.
Ook is zij te beluisteren op
een aantal Cd's. Haar pia
norecital begint om 15.00
uur en de deuren van de
Protestantse kerk gaan om
14.30 uur open. De entree
bedraagt € 5.

(advertentie)

Zaterdag 13 oktober a.s. van 10.00 tot 15.00 uur
houdt ANBO Zandvoort een uitgebreide

rommelmarkt

De nieuwe pastoor (herder)

in het Jeugdhuis aan het Kerkplein

Volgens mij…
zijn de 'even er tussen uit'
weken voorbij gevlogen. We
zijn weer terug in een herfst
achtig Zandvoort waar ge
lukkig bij thuiskomst de CV
door dochterlief een graadje
hoger was gezet. Zo te zien
heeft het hier flink geregend
en is er ergens een lekkage
geweest. De tuin is een gro
te puinhoop en moet nodig
winterklaar gemaakt wor
den. We zijn uitgerust dus
dat is geen probleem.
Om tijdens de vakantie op
de hoogte te blijven, had ik
een IPad aangeschaft. Niet
te geloven wat een tech
nisch wonder en super han
dig. Via de website van de
Zandvoortse courant weet
ik alle nieuwtjes. Bij de vei
ligheidscontrole op Schiphol
moest de IPad apart op de
band: wisten wij veel. Net zo
als je riem, horloge en andere
attributen. Bij Hans gaat het
alarm altijd af als hij door het
beveiligingspoortje loopt.
Dit keer moest hij zelfs zijn
schoenen uittrekken. Ik kon
wel door de grond zakken!
Want lieve help, hij had hele
oude sokken aangetrokken
waar bijna al zijn tenen door
heen staken. Op de terugreis
bij de Griekse controle ging
de IPad keurig apart maar nu
was ik de klos. Mijn handba
gage moest open, kennelijk
zat er iets gevaarlijks in. Het
bleek een nagelvijl te zijn! Bij
het poortje ging zowel bij mij
als bij Hans het alarm af. Een
norse dame fouilleerde me
van top tot teen, zelfs m’n BH
werd opgelicht. Ik had liever
met Hans geruild die had
tenminste een knappe vent
aan zijn lijf en hij maakte dit
keer de blits met zowaar hele
sokken. Er was uiteindelijk
niets aan de hand.
Inmiddels zijn we weer aan
spreekbaar. Het WC papier
mag in het toilet en onze
eerste loempia heb
ben we achter de kie
zen. En, het is dat u ‘t
maar weet, over 11 we
ken is het Kerst.

Nel Kerkman

De provinciale milieufederaties organiseren jaarlijks, bij de
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burgerlijke stand
29 september - 5 oktober 2012
Geboren:

Jezebel Lola-Rose, dochter van: Boekel, Johannes Jacobus en:
Kuiper, Natascha Daniëlle.
Kyra, dochter van: van Dijk, Marvin en: Mussche, Marianne
Helena.
Lorelei Margaretha Petronella, dochter van: Kronenburg,
Everardus Maria Johannes Vincentius en: Hofland, Judith.

Actie vanaf

donderdag 11 oktober
t/m zondag 14 oktober

 Oat Bran heel € 1,75
 5 krentenbollen € 1,50
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Ondertrouwd:

Voorzaat, Casper Juriaan en: Zijlstra, Jessica Joyce.

Gehuwd:

Lammers, Basiel en: Kieft, Karin.

Overleden:

Dusoswa geb. Jansen, Eduarda Henriëtte Alphonsine, oud 77 jaar.
Meijerink, Harm Ferdinand, oud 49 jaar.
van der Poel, Egbertus Godefridus Thomas, oud 59 jaar.
Straatsburg geb. Effring, Maria Elisabeth, oud 85 jaar.
Ipenburg, Angelina Catharina, oud 45 jaar.
Deinum geb. van Nifterick, Jacqueline Ingeborg, oud 46 jaar.

Het is er weer, uit de keuken van Fleur:

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Pakje speculaasjes
van € 4,25 voor € 3,90
2 heerlijke speculaas
brokken van € 5,75 voor € 5,20
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

OUD HOLLANDSE KEUKEN
€ 8,50
Gekookte aardappelen
Hollandse groenten
met sudderlapjes, gehaktbal,
speklapjes en gebraden kip

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

direzione:
Alfredo Caramante

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Heerlijke erwtensoep
en nieuw is onze

Bruine bonensoep

Herfst…
buitengewoon
mooi met bloemen!

Proef ook onze oude

Stompetoren kaas
Heel kilo € 9,98
Haltestraat 38, tel. 5715000

P.S. Let op onze aanbiedingen!

colofon

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort

Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

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.

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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Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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

Hypotheekadvies in het
centrum van Zandvoort!
Bespaar per direct
duizenden euro’s!!
Kom langs voor een
gratis hypotheek update!
“No cure, no pay!”
Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

Korendag was nostalgisch 60’er jaren feest
Onder grote publieke belangstelling was het zaterdag de hele dag feest in de Protestantse

kerk. Voor de 6e keer organiseerden The Beach Pop Singers de Korendag in Zandvoort. Er
waren maar liefst 50(!) aanmeldingen van koren uit het hele land, zodat er geloot moest
worden om tot de maximaal toelaatbare 23 te behoren.

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 11 oktober 2012

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)

Asieldieren in het zonnetje

leuk plekje te bemachti
gen was groot. Zeker is dat
de volgende rommelmarkt
in november ook weer veel
standhouders en kooplus
tigen zal trekken.

ANBO markt

Het SwingStation koor uit Velserbroek

De kerk was, behalve ge
kraakt, ook zeer toepasselijk
door de koorleden zelf onder
leiding van Hilly Jansen ver
sierd. Een fraai geschilderd
achtergronddecor, diverse
panelen en het bekende
‘ban-de-bom’ teken zorgden
voor de juiste sfeer. Zelfs het
bed van John Lennon en Yoko
Ono (‘make love not war’)
ontbrak niet.
Een aantal koren had ook de
kleding aangepast in de flo
werpowerstijl. Met name gold
dat voor het ‘Swing Station’
uit Velserbroek en natuurlijk
de leden van The Beach Pop
Singers zelf. Voor de opening
was heel origineel een film
gemaakt met bekende beel
den uit de jaren 60 en dorps
omroeper Gerard Kuijper liet
zich ook regelmatig horen
met toepasselijke teksten.

Het koor Dolorosa uit
Heemskerk had als reper
toire gekozen voor bekende
Nederlandse liedjes uit die
tijd, zoals ‘Kleine Kokette
Katinka’ van De Spelbrekers,
maar de meeste koren put
ten hun inspiratie uit de
overbekende liedjes van on
der andere de Beach Boys, de
Beatles, ABBA of een Motown
medley. ‘California dreaming’
kwam ook een aantal keren
voorbij, wat voor velen een
‘trip to memory lane’ gevoel
gaf. Kippenvel kreeg het pu
bliek bij het optreden van de
Classic Frogs uit Purmerend,
het jeugdkoor van muziek
school Waterland. Naast de
vaak zeer professionele zang
viel ook bij een aantal koren
de aparte choreografie op.
Het feest werd uiteraard
besloten met een optreden

van het gastkoor. Onder
leiding van dirigent Arno
Westerburger, die niet al
leen de hele dag de vele
koren aankondigde, maar
ook als Elvis een prima ver
tolking van ‘Love me tender’
gaf, gingen The Beach Pop
Singers, muzikaal onder
steund door pianiste Julia,
drummer Rob Spruyt en
gitarist Ralf van der Ham,
geheel uit hun dak. ‘Zombie’
werd prachtig gezongen,
maar de sixties-medley
samen met het Swing
Stationkoor met de heerlijk
swingende muziek uit de
musical ‘Hair’ zorgde on
miskenbaar voor het hoog
tepunt. Met burgemeester
Niek Meijer, die het slot
woord deed, verheugen wij
ons alvast zeer op de zeven
de editie van de Korendag in
Zandvoort!

ZANDVOORT SCHOON!? en een strand vol stukjes afval…
Het strandseizoen loopt alweer op z’n eind. Wagens met strandtentonderdelen, vlonders, palen en dergelijke rijden af en aan. Het strand
wordt weer een paar maanden Puur Natuur. Een kleine groep enthousiaste vrijwilligers maakt al jarenlang wekelijks een stevige wandeling
Gemeente Zandvoort
langs het strand en ruimt dan al lopend zwerfafval op. Hulde voor zo’n
betrokkenheid.
Bij de recent gehouden wereldschoonmaakactie KEEP IT CLEAN is ook in onze gemeente door
een aantal betrokken vrijwilligers afval van het strand geraapt.
Van het gevonden afval is een indrukwekkend kunstwerk gemaakt, een vis die enkele weken
tentoongesteld was in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. De vis is nu verplaatst naar
de tentoonstellingsruimte De Buzzzhalte aan de Louis Davidsstraat. Loop daar tijdens het
winkelen eens naar binnen en verbaas u over het feit dat de honderden verwerkte onderdeeltjes zomaar door medemensen op het strand zijn achtergelaten…
Verdere info over de K actie is te vinden op de facebookpagina 'Zandvoort doet mee met
Keep it Clean Day' .

Dobey is ‘dol op dieren’,
ook op asieldieren. Uit
deze gedachte is er een
inzamelactie opgezet die
wordt gesteund door de
Dierenbescherming: “Geef
een asieldier plezier!” In de
twee weken voorafgaande
aan dierendag, zijn er door
Dobey en hun klanten ca
deautjes verzameld die af
gelopen zaterdag 6 oktober
in het asiel in Zandvoort
overhandigd zijn aan de
beheerder, de medewerkers
en de vrijwilligers. Het was
een flinke berg.

zat, onder handen te ne
men. De sculptuur werd
schoon gemaakt en er is
een doek overheen gespan
nen. Spontaan kregen de
dames hulp van een aantal
ondernemers, die zij graag
willen bedanken. Het zijn:
Febo, Fritures d’Anvers, IJzer
handel Zantvoort, Circus
Zandvoort, Café Koper,
Sheila’s Broodjeshuis, Leder
Paleis, Bloemenkiosk Rens
Al en Remus (gemeente
Zandvoort). Namens Hilly,
Conny, Sheila, Monique en
Ingrid: Dank hiervoor!

Stuipen op het lijf

Sfeervolle rommelmarkt

De Zandvoortse kunstena
res Marianne Rebel werd
maandagochtend vroeg
gewekt door lawaai in haar
tuin. Ze zag twee mannen
met een houten kunstwerk
van haar wegrennen en be
dacht zich geen moment.
Ze pakte een golfclub en
rende ze achterna. Het ga
jes liet het kunstwerk val
len en verdween richting
de watertoren. “Het werk is
wel beschadigd maar staat
nu weer in de voortuin. Ik
ben nu weer warm, van de
schrik bekomen en denk:
gôh wat is mijn werk toch
in”, meldde ze toch wel hu
morvol op Facebook. Heeft
u eventueel inlichtingen,
meldt u zich dan.

Keep it Clean Day

Op 21 september was het
Keep it Clean Day. Een
vijftal vrouwen droeg een
steentje bij door het zands
culptuur op het Kerkplein,
dat onder de vogelpoep

Komende zaterdag houdt
ANBO Zandvoort van
10.00 tot 15.00 uur een
uitgebreide rommelmarkt
in het Jeugdhuis aan het
Kerkplein en iedereen is
welkom! De naam ‘rom
melmarkt’ is eigenlijk niet
echt een goede omschrij
ving, want u vindt er al
lerlei mooie aantrekkelijke
artikelen. Verder is er kof
fie, soep, wat fris en veel
lekkers. Veel vrijwilligers
hebben zich aangemeld
om deze markt mogelijk te
maken. Er wordt o.a. fana
tiek gebakken en gekookt!
De organisatie hoopt op
mooi weer, zodat de markt
niet alleen binnen maar
ook op de buitenplaats kan
plaatsvinden.

Opening

Velen kwamen zaterdag
toch weer nieuwsgierig
kijken op de rommelmarkt
die in theater De Krocht
werd georganiseerd. De
standhouders waren veelal
tevreden over de opkomst
van het publiek, dat belang
stelling toonde voor de vele
leuke koopjes die er aange
boden werden. Het was de
hele dag lekker druk en er
werd van alles, zoals op een
rommelmarkt gebruikelijk
is, te koop aangeboden en
gekocht. Ook in het loun
gegedeelte en ingang wa
ren er kraampjes ingericht
want de interesse om een

Op vrijdag 12 oktober orga
niseert Salon Slender You
Zandvoort in samenwer
king met het Nationale
Reumafonds net zoals vo
rig jaar een openingsma
rathon. Hoewel de deur
aan de Hogeweg 56a om
vrijdag 08.30 uur tot aan
zaterdagochtend 03.00
uur continue geopend
is,wordt de officiële ope
ning om 10.00 uur verricht
door burgemeester Niek
Meijer. Tijdens deze ma
rathon kunt u vrijblijvend
en voordelig kennismaken
met de Slender You banken
en de andere toestellen.
Bovendien zijn er nog an
dere heerlijke verwenacti
viteiten die beslist een aan
rader zijn. De opbrengst
van dit fantastische eve
nement wordt gedoneerd
aan het Reumafonds.
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Buitenkans: Spoorbuurtstraat 8 Zandvoort - Vaste prijs € 199.000,= k.k!
NU ZÉÉR SCHERPE VASTE PRIJS VAN € 199.000,= k.k.!!
OORSPRONKELIJKE PRIJS WAS € 239.000,= K.K.
PROFITEER NU!
DIT IS HET MOMENT OM TE KOPEN!

Spoorbuurtstraat 8
enk
Buit

!
ans

Zandvoort

Deze gezinswoning is in een goede staat en zo te betrekken, heeft een royale woonkamer, open keuken
met inbouwapparatuur, kelder, ruime badkamer met
ligbad, 2 slaapkamers en een groot dakterras!
• Eenvoudig 3 slaapkamers te creëren!;
• Gelegen in het centrum maar in de luwte;
• Woonoppervlakte ca. 83 m2.

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Deze aantrekkelijke eengezinswoning is
gelegen in het gewilde Zandvoort Zuid op
slechts ca. 100 m van de duinen. Het beschikt
o.a. over een ruime woonkamer, 3 slaapkamers,
een zolder en een heerlijk diepe zonnige
achtertuin op het westen.

Zandvoort

Vinkenstraat 3

Di

uin!
epE t

Zandvoort

•
•
•
•

Vraagprijs: € 299.000,= k.k.

Vrij parkeren in de straat;
Kindvriendelijke woonomgeving;
Dak & voegwerk vernieuwd;
Woonoppervlakte: ca. 120 m2, perceel: 238 m2.

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

Kromboomsveld 23
t!
staa
w
u
Nie

Zandvoort

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.
Zandvoort

Oosterparkstraat 47
!
Zuid

Zandvoort

Vraagprijs: € 235.000,= k.k.

Dit zeer verzorgde 3-kamerappartement is
gelegen op de 2e verdieping in Park Duinwijk.
Het heeft o.a. een ruime woonkamer met balkon
op het zuidwesten en een keurige nette open
keuken met inbouwapparatuur. De moderne
badkamer heeft een inloopdouche, wastafel en
design radiator.
•
•
•
•

Balkon op zuid westen gelegen;
Gelegen nabij het NS station, strand & centrum;
Fraaie houten vloer aanwezig;
Woonoppervlakte ca. 80 m2.

Deze familiewoning is gelegen in Zandvoort Zuid
op korte afstand van het strand en het centrum!
Het beschikt o.a. over prettige woonkamer
4 slaapkamers en een patio/achtertuin met een
achterom. Er is goede parkeergelegenheid in
de directe omgeving d.m.v. parkeervignetten.
Fijn én rustig wonen in deze gewilde omgeving!
• Voorzien van dubbel glas en dakisolatie;
• Dakopbouw mogelijk (na verkregen toestemming
van de gemeente)
• Woonoppervlakte ca. 94 m2, perceel: 103 m2.

Voor meer informatie zie www.greevenmakelaardij.nl
WORD ONZE HUISVRIEND op www.facebook.com/greeven-makelaardij

Venavo
De ’R’ zit
weer in de maand,
tijd voor
extra vitamine C1000!!
Daarom nu

royale korting
op een flinke
pot vitamine C1000!

Natusor Vitamine C 1000 + Rozenbottel 250 tabletten + 19,95
Tegen inlevering van deze advertentie aan de kraam:

Snel en eenvoudig te regelen

250 tabletten nu slechts + 14,95

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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!!
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Uitvaartverzekering

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Heroverweging project Middenboulevard aangenomen

Aanvankelijk ging het vrij snel afgelopen dinsdag, mede om-

dat er onder de eerste drie agendapunten twee hamerstukken waren. Alleen de financiering brandweerkazerne leverde

wat discussie op. De intergemeentelijke structuurscan Zuid-

Kennemerland werd toegespitst op de bereikbaarheid van
de kust maar werd uiteindelijk toch unaniem aangenomen.
Het zwaartepunt van de
avond was voor het laatst
bewaard. Heroverweging
project Middenboulevard,
de parkeernormennota en
de knelpunten parkeerbeleid
zijn zaken waar per stuk al
leen al uren over gesproken
kan worden.

Middenboulevard

Het college had de raadsle
den een verhelderende toe
lichting gestuurd en aan de
hand daarvan werd veelal de
discussie gevoerd. Volgens

Robbert de Vries (D66) zou
bij een heroverweging de
grondexploitatie (grex) ge
ëlimineerd moeten worden
en zou er een nieuwe moe
ten komen: “Dan moeten we
maar verlies nemen, maar
dat kan nog behoorlijk uit
vallen.” Wethouder Belinda
Göransson zegde na eerste
termijn toe om de grex met
de financiële experts van de
fracties te willen gaan bespre
ken. Michel Demmers (GBZ)
had een stukje huiswerk ge
maakt en bood Göransson

een nota met het kostenver
haal aan. Jerry Kramer (VVD)
was heel kort en bondig: “Het
college heeft het raadsbesluit
aangepast en de VVD kan zich
daarin vinden.” Kramer kreeg
steun van het CDA. Gert Jan
Bluijs: “We hebben een start
en we kunnen dus aan de
gang gaan. Wij ondersteu
nen dit voorstel en willen zo
snel mogelijk van start.” Het
heeft wat voeten in de aarde
gehad maar de raad ging in
meerderheid akkoord met
voorstel van het college.

Parkeernormennota

De Parkeernormennota le
verde een hoop vragen op.
Veelal werd er met cijfers
gegoocheld om te komen tot
nieuwe normen voor nieuw
bouw. “Bij nieuwbouw moe

ten auto’s op eigen terrein
geparkeerd worden. Dat is
beleid maar dat kan lang niet
overal, waardoor gewenste
ontwikkelingen in het cen
trum worden tegengehou
den”, zei Wilfred Tates (VVD),
die volgens parkeerwethou
der Andor Sandbergen de
spijker op zijn kop sloeg. Na
de opmerking van Göransson
dat deze nota het juist moge
lijk maakt binnen wijken om
nieuwbouw te plegen zonder
de restrictie om op eigen ter
rein te parkeren, werd deze
nota eveneens in meerder
heid aangenomen.
Tot slot was er heel veel dis
cussie over de knelpunten in
het parkeerbeleid. Uiteindelijk
werd deze discussie verdaagd
naar eind november.

OM eist ook in hoger beroep 15 jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag in hoger beroep
15 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zijn exvrouw zou hebben geprobeerd om het leven te brengen in
Zandvoort op 18 oktober 2010. De vrouw werd op die dag bij
de spoorwegovergang ‘Verlengde Haltestraat’/Vondellaan
door haar ex-man aangevallen met een bijl en meerdere
malen op het hoofd geslagen.
Het OM is van mening dat
sprake is van handelen met
voorbedachte rade en dat
dus sprake is van poging tot
moord. In de visie van het
OM reed de verdachte op
de betreffende oktoberdag
met de bijl in zijn auto van
uit Limburg naar Zandvoort
en wachtte zijn ex-vrouw
op. Ze wisselden enkele
woorden, daarna liep hij
terug naar de auto, haalde

de bijl er uit en viel haar aan.
Vervolgens belde verdachte
met zijn advocaat en zijn
broer, wiste de oproepen di
rect uit zijn telefoon en belde
daarna pas met 112. Dit alles
duidt volgens het OM niet
op een opwelling of een he
vige gemoedstoestand. Ook
getuigen hebben verklaard
dat verdachte kalm en rustig
was. Het OM vindt dat een
langdurige gevangenisstraf

recht doet aan de ernst van
het feit.

"Het gepleegde feit komt dicht
in de buurt van een voltooide
moord. Zijn ex heeft vele ope
raties moeten ondergaan en
zal in de toekomst dagelijks
geconfronteerd worden met
de gevolgen van de aanval. Het
is een medisch wonder dat de
vrouw nog leeft. Verdachte
heeft niet één maar meer
dere malen geslagen met de
bijl en heeft ook de vriendin
van zijn ex-vrouw geraakt.
Daarbij vond het incident op
klaarlichte dag, rond 08.30
uur, plaats op de openbare
weg waardoor meerdere men
sen getuige waren van het
gebeuren. Verdachte neemt

geen enkele verantwoordelijk
heid voor zijn handelen, toont
geen inzicht in zijn eigen rol
en er kan daarom geen behan
deltraject worden opgestart.
Om die reden blijft de angst
aanwezig over wat er gaat ge
beuren als verdachte vrijkomt.
Een lange gevangenisstraf, en
daarmee ook zo lang mogelijk
rust voor de slachtoffers, is op
zijn plaats", aldus het OM.
De rechtbank veroordeelde
de verdachte eerder tot 15
jaar celstraf voor poging tot
moord, conform de eis van de
officier van justitie. Verdachte
stelde hoger beroep in tegen
dit vonnis. De uitspraak is
naar verwachting over twee
weken.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Weer een ‘horrorwinter’?
Het is oktober en de herfst dient zich allengs aan in
de Lage landen. Sommige bomen en struiken etale-

ren hun onvermijdelijke herfstverkleuringen alweer in
optima forma. Fraaie schakeringen uiteenlopend van

okergeel via roestbruin naar scharlakenrood zijn waarneembaar in bos en beemd.
Rond de tijd dat de blaadjes
beginnen te vallen druppe
len links en rechts ook de
winterprognoses binnen en
opvallend daarbij is het hoge
de-wens-is-de-vader-vande-gedachte-gehalte. Iedere
voorspeller opteert a priori
voor een koude en sneeuw
rijke winter. Nooit hoor of
lees je dat iemand met een
buitengewoon zachte win
ter komt. Dat is immers niet
‘sexy’.
Het lijkt er overigens op alsof
(net als met de pepernoten
en chocoladeletters die dit
jaar al op de laatste dag van
augustus(!) in sommige su
permarktschappen lagen)
men verlangt naar steeds
vroeger geventileerde win
terprognoses.

zaterdag naar strandpaviljoen Thalassa gekomen om
getuige te zijn van de laatste voorronde van het Open

Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Totaal moesten 12 kandidaten uit deze voorronde komen, die deel gaan
nemen aan de finale in café Oomstee op 27 oktober.
Het werd eigenlijk een groot
feest, met drie ronden pel
len voor de deelnemers. Gré
v.d. Berg was ingehuurd om

de sfeer te verhogen met
oudhollandse liedjes en
Olga Poots ging op de voor
haar zo kenmerkende ma

nier voor in het zingen. De
gepelde garnalen werden
direct door de keuken ver
werkt in smaakvolle hapjes
waar iedereen van genoot.

Als laatste was er een de
monstratie ‘snelpellen’
door de kampioen van vo
rig jaar, Willemijn Elsman
uit Bentveld. Omdat zij de
kampioen is, werd zij vrij

gesteld van de voorronden
en plaatste zich direct voor
de finale. Zij werd vorig jaar
de nieuwe Nederlandse
kampioen en heeft in au
gustus meegedaan aan
het wereldkampioenschap
in Frankrijk. Daar kwam ze
tot haar grote verbazing als
tweede op het podium. Een
mooie prestatie en een feli
citatie waard.

De intense koude-uitbraak
zou al begin november op de
rails staan voor West-Europa
en de Kleine IJstijd stond
warempel voor de deur! Niet
dus. Tot eind januari merkten
we niets van ook maar enige
winterkou. Volgende week
meer over de aanstaande
winter van 2012/2013.
Sneeuwliefhebbers zouden
wel eens goed aan bod kun
nen komen in het komende
seizoen, maar of die elfste
dentocht ooit nog komt?

Het weer is donderdag
vrij rustig en nog overwe
gend droog in Zandvoort.
Donderdagochtend begon
koud met een temperatuur
Een jaar geleden was er plots beneden 5 graden. Richting
hilariteit toen een niet hele en op vrijdag regent het eni
maal bonafide (buitenlands) ge tijd in Zuid-Kennemerland
weerinstituut ineens met een en daarna blijft het ook ta
zogenaamde ‘Horrorwinter’ melijk wisselvallig met onge
kwam. Het journaille, tegen veer normale, tot iets bene
woordig steeds minder wars den normale temperaturen
van dit soort sensationele voor half oktober. Veel zon
scoops, pikte het opmerke behoeven we niet te ver
lijke bericht prompt op en wachten in het weekend.
de vermeende Horrorwinter
ging als het ware een eigen Bekijk www.weerprimeur.nl
leven leiden. Nu zou het gaan eens voor opmerkelijke weer
gebeuren: een megawinter, informatie.
‘de winter des doods’ die z’n
weerga niet zou kennen, in weerman Marc Putto

Laatste voorronde NK Garnalenpellen druk bezocht

Veel Zandvoorters en andere belangstellenden waren

clusief drie maanden sneeuw
en ijs met tenminste twee
elfstedentochten in theorie.
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ZANDKORRELS
One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding tot
nagelstyliste, groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919 of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
The Hedi’s International,
altijd onderweg
en nog
niet gekopieerd

The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en diabe
tische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624

GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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
.........................................................
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)
.........................................................
Oh kom maar eens kijken,
wat er in mijn schoentje zit!
Boek Sinterklaas en Zwarte
Piet! Info@onair-events.
nl Tel: 0619427070
www.onair-events.nl
.........................................................
1-kamer appartementen
met terras
te huur in centrum
Zandvoort.
Oktober t/m mei 2013.
Tel. 023-5719541

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
12 oktober marathonopening bij Slender You
Zandvoort van 8.30 - 03.00
uur tbv het reumafonds.
Komt u ook? Slenderen
kost € 8,- en dit is dan
voor het reumafonds!
Hogeweg 56A
Tel. 06-19413733
.........................................................
Gevraagd:
hulp in de huishouding
bij ouder echtpaar.
Het liefst een
Nederlandse dame!
Voor 2x 2 uur of in overleg.
Reacties graag via:
023-8224300
.........................................................
12 oktober grote loterij
tbv het reumafonds bij
Slender You Zandvoort.
Nog enkele loten te koop:
6 voor € 5,-. Hoofdprijs
is arrangement voor 2 bij
Sanadome in Nijmegen.
Verder veel mooie prijzen
beschikbaar gesteld door de
Zandvoortse middenstand.
Trekking is om 24.00 uur.
Hogeweg 56A
Tel. 06-19413733
.........................................................
Gezonde voeding:
workshop door
Annette ter Heijden op
vrijdag 12 oktober in
verenigingsgebouw
De Krocht, Grote Krocht 41,
Zandvoort. Aanvang
19.45 uur, entree € 3,-.
Reservering 023-57 165 11.
.........................................................
12 oktober
marathon-opening bij
Slender You Zandvoort
van 8.30 - 03.00 uur
tbv het Reumafonds.
Komt u ook?
Louise lakt uw nagels
voor maar € 2,50!
Hogeweg 56a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Te huur:
studio aan boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T.
Tel. 06-29881257

Te huur in het centrum:
2-kamerappartement
met patiotuin en eigen
opgang. Voor 1-2 werkende
personen, zonder huisdieren.
€ 850,- incl.
Info: 06-54640714
.........................................................
Healing Service:
maandagmiddag 15 oktober
op afspraak tussen
14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en
andere problemen.
Haltestraat 62b.
tel. 06-40236673
.........................................................
12 oktober
marathon-opening bij
Slender You Zandvoort
van 8.30 - 03.00 uur tbv het
Reumafonds. Komt u ook?
Sonja zal dan
rug of voetmassages
geven voor € 15,-.
Bel snel voor een afspraak!
Hogeweg 56a,
tel. 06-19413733
.........................................................
Woning te huur
voor 3 maanden.
Ruime gezinswoning van
170m2 huren in de maanden
jan-feb-mrt 2013.
Hartje Zandvoort.
€ 1.100 p.m. excl.
Tel. 06-45790878
.........................................................
Coupon actie
Definitief ontharen
bij 6 behandelingen
bikinilijn € 60,-:
oksels gratis (twv €45,-).
Boudoir, Achterweg 22.
06-54640714
boudoir-personalstyling.nl
.........................................................
*Touch of life*
Massagetherapie
Kosterstraat 11
tel. 06-55931928
Wo t/m zo 11-17 uur
Massage is zorgen voor
je welzijn: Stress relief,
Klassiek/sport, Deep tissue
www.massagezandvoort.nl
........................................................
Bij Slender You Zandvoort
Nu ook HERENAVOND
slenderen op dinsdag en
donderdag v.a. 19.00 uur.
d.m.v. 6 gemotoriseerde
banken worden uw spieren
soepel terwijl u ontspant!
Kom vrijblijvend proberen,
gratis proefles!
Bel snel voor afspraak,
tel. 06-19413733.
Hogeweg 56A

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
2012

Hele maand oktober voor Pashouders:

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95

Lijst van deelnemende bedrijven

Port zoekt…..Fijnproever!

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Ruby, Tawny of White
Normale prijs € 10,95
nu voor maar € 8,95

www.slagerijhorneman.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

Tel. 023 571 44 10

Wist u al dat wij
36 verschillende geuren
scent chips binnen hebben?

Nieuw! Complete Manicure of Pedicure by OPI
Uitgebreide hand- of voetbehandeling incl. perfect
gelakte nagels met de producten van OPI
Pure verwennerij in een luxe ambiance ca 55 min. €

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
Oktober Special:
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Manicure of Pedicure by OPI € 10 korting p.p.

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Niet i.c.m met 6de gratis behandeling of andere acties

Behandeling?volgens afspraak: T 023 888 51 57
Nieuwsgierig
kijk op daydeal.Nl

M 06 140 29 888

www.orangeriezandvoort.nl

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

Nu GRATIS

een maand lang
zachte contactlenzen
uitproberen
inclusief vloeistof,
aanpassing en na-controle!!!!

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

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 2012
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Kerkstraat 1a

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Calem port

kijk ook eens op onze website:

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

Nieuwe ZandvoortPas (€ 5,00)
Verlenging ZandvoortPas (€ 2,50) - 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 F1

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.

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

ACTIE

ACTIE

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

J Beverly
Hills
DECEMBERMAAND

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Minder dan 1% ammonia
Kleuradvies op maat
Producten parabeen sulfaat vrij

DECEMBERMAAND

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Tuincentrum

Nieuw:
De Cool Wave hangende violen.
Een overweldigende sfeermaker!
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

BIJ AANKOOP VAN 3 PRODUCTEN
PRODUCT
50% klant
KORTING
3eNu
nieuwe

10% korting

APK

Antifade Complex
! deVAN
Zerosulfate Shampoo
BIJNAANKOOP
3 PRODUCTEN
behandeling
IEUW!!op
Organic Botanicals
100% Vegan

50% KORTING
3e PRODUCT
Zie onze prijslijst en behandelingen op de site

Concentrated Formules
Color Care Systems
Garantie (zie brochure)

!!
NIEUW!

www.lavogue-zandvoort.nl
of bel 0235730172
DIERPROEFVRIJ
Voor vragen kom gerust even binnen wij helpen u graag.

Antifade Complex
Zerosulfate Shampoo
Botanicals
• Haltestraat 22 • 2042 LM Zandvoort Organic
• Tel. 023-573
01 72 •
100% Vegan
• www.lavogue-zandvoort.nl
•
Concentrated Formules
Color Care Systems
Garantie (zie brochure)

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

DIERPROEFVRIJ

• Haltestraat 22 • 2042 LM Zandvoort • Tel.De
023-573
01 72 • en participatie: hoe verder?
gemeente
• www.lavogue-zandvoort.nl
•
De gemeenteraad wil in deze raadsperiode verder invulling geven aan burgerparticipatie.

Vorig jaar is er een proef gedaan. Naast terugkijken willen we nu vooral vooruitkijken. Want
de ontwikkelingen gaan hard! Zo staan ons vandaag de dag digitale middelen ter beschikking,
die aan het begrip participatie een andere invulling kunnen geven. Mede daardoor zijn er veel
meer mogelijkheden voor burgers om zelf met initiatieven te komen, zoals bij het onderwerp
parkeren bleek.
De ontwikkelingen roepen ook vragen op en voor de bespreking daarvan is de komende Ronde
Tafel bedoeld.
Er zijn vijf gespreksthema’s:

Participatie en de lokale democratie.

Is er spanning tussen het democratisch stelsel en participatie? Een reden om aan participatie
grenzen te stellen?

Zijn de ambities van participatie (ooit) haalbaar?

Participatie beoogt het verbeteren van de kwaliteit van beleid, het verhogen van het draagvlak
en het verkorten van processen. De effecten zijn niet aantoonbaar.
Reden om meer of juist minder energie in participatie te stoppen?

Accepteren: de overheid en de burgers zijn anders

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!

Bij de omgang tussen gemeente en burgers gaat het om begrip en respect en om de bereidheid
‘in de huid van de ander te kruipen’.
Het werken aan wederzijds begrip zou een belangrijke reden kunnen zijn voor het blijven stimuleren
van burgerbetrokkenheid.

Wat kan de gemeente Zandvoort aan?

Op drie fronten zou moeten worden geïnvesteerd om een stap te kunnen maken op het gebied
van burgerbetrokkenheid, meer inzet, openstaan voor initiatieven, meer communicatie.
Hoe realistisch is het om van de relatief kleine Zandvoortse organisatie te verwachten dat zij in
de gevraagde aanpassingen kan voorzien? Zijn wij bereid daarin te investeren?

Inspelen op nieuwe media.

Het is mogelijk om onderwerpen via “e-participatie” te laten bespreken. Deze benadering sluit
aan bij de praktijk, waarin het gebruik van digitale middelen en sociale media langzaamaan de
standaard wordt. Het effect kan zijn dat de traditionele rollen van de ambtenaar, de wethouder
en het raadslid tijdens dit traject wegvallen.
Biedt het inslaan van deze weg een nieuw toekomstperspectief?

ViVa! Hulp & Zorg Thuis
bel 088 995 8000
www.vivazorggroep.nl
10

ViVa! Zorggroep

Spreek mee op de Ronde Tafel van 17 oktober 2012, 21.15 uur, raadhuis!

Bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP-ers
ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Zandvoort
telt momenteel circa 1335 van dit type ondernemers. Veruit
de meesten werken vanuit huis. Vaak uit kostenoverweging, omdat een kantoorruimte bijvoorbeeld niet volledig
gebruikt wordt. Een goede uitkomst kan dan een bedrijfsverzamelgebouw zijn.
De Kamer van Koophandel
heeft in april 2012 een ZZP
bijeenkomst georgani
seerd voor de regio Zuid
Kennemerland. Er was ook
een informatiemarkt waar
men vragen kon stellen over
zaken, waar een zelfstandig
ondernemer mee te maken
kan krijgen. Op deze bij
eenkomst was een aantal
ondernemers uit Zandvoort
aanwezig en zij volgden
met interesse de mogelijk
heden. Eén daarvan wordt
in Haarlem al op verschil
lende plekken in de praktijk
gebracht, namelijk het sa
menwerken van meerdere

ZZP-ers in één gebouw: een
zogeheten bedrijfsverzamel
gebouw.
Het idee is simpel. In een be
drijfsverzamelgebouw kan
je per dagdeel of een aantal
vaste dagdelen per week een
ruimte huren tegen relatief
zeer lage kosten. Het is vaak
een inspirerende werkplek
voor ondernemende profes
sionals, wat ook netwerk
technisch heel interessant
kan zijn. Ondernemers kun
nen nu opeens wel die grote
opdracht aannemen omdat
er kan worden samenge
werkt. Eén Zandvoorter

maakt in Haarlem nu al twee
dagdelen per week met ple
zier gebruik van zo een flexi
bele werkplek.
Met eenvoudige, creatieve
middelen kan een pand wor
den ingericht met flexibele
werkplekken, vergaderruim
ten, een ruimte voor het ont
vangen van klanten en een
(centrale) horecafaciliteit.
Voor een goed beheer van
een bedrijvenpand is het wel
van groot belang dat iemand
de coördinatie op zich neemt
en mede als taak heeft het
gebouw aan belangstellen
den te verhuren.
De vraag wordt nu onder
zocht of op korte termijn ook
in Zandvoort een bedrijfsver
zamelgebouw te realiseren
is. Voorbeelden van gebou
wen die op dit moment leeg
staan en uitstekend als ver

zamelgebouw dienst zouden
kunnen doen zijn een ruimte
in het NS-gebouw, de Colpitt
en de Corodex. Maar er ko
men ongetwijfeld veel meer
panden voor in aanmerking;
vastgoedeigenaren die de
mogelijkheden willen be
spreken kunnen terecht bij
de bedrijfscontactfuntiona
ris. De gemeente heeft een
facilitaire rol, maar de ont
wikkelingen komen vooral
door de marktpartijen tot
stand, waarbij de gemeente
als bruggenbrouwer tussen
partijen kan optreden.
Voor de komende Onder
nemersavond op 15 no
vember in De Haven van
Zandvoort zullen ook de lo
kale ZZP-ers worden uitge
nodigd, want zij vallen beslist
eveneens onder de noemer
‘Ondernemers met lef’.

UITGELICHT
Categorie: Logiesverstrekkers
In het kader van de verkiezing Ondernemer van het Jaar
2012, schenken wij deze week aandacht aan de categorie

logiesverstrekkers. De genomineerde in deze categorie

zijn, in willekeurige volgorde: hotel Zeespiegel, B&B the
Galery en The Seashell Hotel.

Hotel Zeespiegel - Hogeweg 70

Het oudste nog bestaande hotel van
Zandvoort heeft nieuwe eigenaren
gekregen. De familie Van der Spiegel,
bestaande uit Joop en Jeannette van
der Spiegel en hun zoon Enrico en
schoondochter Grace, hebben begin
dit jaar het voormalige hotel Amare aan de Hogeweg overge
nomen en volledig gestript en opnieuw ingericht. Het vergde
een behoorlijke investering, maar het hotel voldoet aan alle
eisen van de badgast anno 2012. Dit is een schoolvoorbeeld
van lef, in bepaald niet rooskleurige economische tijden. In
het hotel zijn veel attributen die wijzen naar oud Zandvoort.

B&B the Galery - De Wittstraat 11

Marianne Rebel is een kunstonder
nemer pur sang. Zij toont lef door in
haar huis een Bed & Breakfast in het
teken van kunst op te zetten. Niet
zomaar een B&B, maar een kunst
beleving. De gasten slapen in een

speciale Art Room en krijgen een kunstontbijt: een sma
kelijk palet van kleur en smaak. Er staan en hangen geen
standaard schilderijtjes, er is geen gastenboek, maar wat
er wel is, is de kunst en de passie van Marianne Rebel. Er
staat een stoere schildersezel en een blanco schilderij. Haar
gasten maken met of zonder begeleiding een schilderij. Er
is inmiddels geen stukje witte muur meer over! Marianne
geeft als gastvrouw van Zandvoort een rondleiding in het
Zandvoorts Museum of neemt ze met de auto mee naar
een museum in de buurt. Een uniek concept.

The Seashell Hotel - Burg. Engelbertsstraat 70

Het voormalige hotel Meijershof
aan de Burg. Engelbertstraat, kende
een rijke historie. De toekomst zag
er minder hoopvol uit totdat vorig
jaar Thierry en Helen Louman-Sissai
voorbij kwamen. Zij hebben het pand
onder handen genomen en er een 3-sterren hotel van
gemaakt. Dit jaar is de onderneming uitgebreid door het
restaurant, dat in het zelfde pand zit, erbij te betrekken.
Ook hier is volop lef getoond met een grondige verbou
wing. Zo is er een hotel ontstaan met mooie lichte kamers
die allemaal een schitterend uitzicht over Zandvoort heb
ben maar ook beschikt The Seashell Hotel over een aan
tal appartementen. Een nieuwe parel aan zee die mede
ervoor zal zorgen dat Zandvoort mee gaat in de vaart der
volkeren.

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 11 oktober 2012
Plaatsing van ingezonden brieven betekent
niet dat de redactie het met de inhoud eens
is. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing
van brieven te weigeren.

Ik las in het Haarlems Dagblad dat de gemeente Heemstede
wat betreft parkeren voor invaliden, sinds 1 oktober, net als
omliggende gemeenten, voldoet aan de landelijke normen. In
Zandvoort is dat helaas (nog) niet het geval. Ik moet twee keer
in de week naar mijn fysiotherapeut voor revalidatietraining,
maar omdat de praktijk gevestigd is in een buurt waar een bewonersvergunning nodig is om te kunnen parkeren, mag ik mijn
auto daar niet neerzetten. Om toch bij praktijk te kunnen parkeren heb ik een invalidenparkeerkaart aangevraagd en na de
medische keuring gekregen. Nu ik de kaart heb, blijkt dat ik er in
Zandvoort niet zoveel mee kan. Ik mag nog steeds niet parkeren
bij mijn fysiotherapeut. Om daar te mogen parkeren moet ik
ook een bewoners- of een bezoekersvergunning hebben, mijn
invalidenparkeerkaart geldt namelijk niet in vergunningsgebieden.
Er is daar één invalidenparkeerplaats en die is altijd bezet. Het
is dat ik er buiten Zandvoort wel wat aan heb, anders had de
gemeente de kaart mogen houden en had ik mezelf tijd, keuring
en dus geld bespaard.
H. Draijer
Zandvoort

Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012
A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

B: Strandhoreca +venters
+strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

E: Dienstverlening
/overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

op
categorie
Stem per emer die
n
de onder 2012 het
in
u
volgens
EF toont!
L
meeste

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: .....................................Tel.: .................................................................................
E-mail: . ........................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41

Ingekomen vergunningenaanvragen

Verkeersbesluiten

Vergadering college

Omgevingsvergunning

Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Tolweg en Frans
Zwaanstraat

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.
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 16 en woensdag
17 oktober 2012. Zij houdt dan informatiebijeenkomsten.
U kunt inspreken over de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.

Raad-Informatie dinsdag 16 oktober 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
COLLEGEZAKEN 20.05 uur
- Mededelingen van/vragen aan het college
- Stresstest financiële positie Zandvoort

RAADSZAKEN 20.30 uur
- Paswerk begroting 2013
- Ontwerpbegroting 2013 gemeente Zandvoort
- Belastingverordeningen 2013
- Legesverordening 2013

Raad-Informatie woensdag 17 oktober 20.00 uur
Op de agenda staat het volgende onderwerp:
- Verkenning bestemmingsplan Bedrijventerrein
Nieuw Noord

Ronde Tafelbijeenkomst

Op woensdag 17 oktober is er een bijeenkomst Ronde Tafel.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:

Participatie in Zandvoort: hoe verder?

De vergadering begint om 21.15 uur.
Toelichting:
Bekeken wordt hoe burgerparticipatie in Zandvoort ingevuld
wordt. Aan de hand van vijf thema’s worden de toekomstige
mogelijkheden verkend.
Spreek mee op de Ronde Tafel van 17 oktober 2012,
vanaf 21.15 uur, raadhuis!
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”).

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 16 oktober in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken.
Op 18 oktober in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 15 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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 17, plaatsen bijgebouw, ingekomen 04 oktober 2012, 2012-VV-114.
Bentveld:
- Westerduinweg 38, kappen vier bomen op achtererf, ingekomen 02 oktober 2012, 2012-VV-112.
- Westerduinweg 32, kappen drie bomen, ingekomen 03
oktober 2012, 2012-VV-113.
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

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Potgieterstraat 28, uitbreiden van de woning, verzonden 01
oktober 2012, 2012-VV-097.
- Julianaweg 29, uitbreiden van de woning, verzonden 01 o
ktober 2012, 2012-VV-107.
- Brederodestraat 26b, kappen van vier bomen in voortuin,
verzonden 01 oktober 2012, 2012-VV-096.
Bentveld:
- Duindoornlaan 21, kappen van drie bomen op zij- en achtererf, verzonden 01 oktober 2012, 2012-VV-092.
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.

In verband met extra transporten van groot materieel heeft
het college van burgemeester en wethouders besloten over te
gaan tot plaatsing van tijdelijke parkeerverboden in de Tolweg
tussen de Frans Zwaanstraat en de Dr. C.A. Gerkestraat en de
Frans Zwaanstraat van 15 oktober 2012 tot 1 november 2012.
Het college gaat over tot plaatsing van de borden E1 van het
RVV 1990 op de volgende locaties:
- aan de westzijde van de hoofdrijbaan van de Tolweg direct
na het kruispuntplateau met de Frans Zwaanstraat;
- aan de oostzijde van de Tolweg direct na het kruispuntplateau met de Frans Zwaanstraat;
- aan de westzijde van de hoofdrijbaan van de Tolweg ter
hoogte van huisnummer 12;
- aan de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Tolweg ter
hoogte van huisnummer 23 en 25;
- aan de westzijde van de hoofdrijbaan van de Tolweg ter
hoogte van huisnummer 7;
- aan de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Tolweg ter
hoogte van huisnummer 7;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Tolweg;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Vinkenstraat;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Leeuwerikenstraat;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Patrijzenstraat;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Fazantenstraat;
- aan de noordzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Lijsterstraat;
- aan de noordzijde van de Cort van der Lindenstraat direct
ten westen van het kruispunt met de Dr. Kuyperstraat;
- aan de noordzijde van de Cort van der Lindenstraat direct
ten westen van het kruispunt met de Dr. Schaepmanstraat;
- aan de noordzijde van de Cort van der Lindenstraat direct ten
westen van het kruispunt met de Savornin Lohmanstraat;
- aan de noordzijde van de Cort van der Lindenstraat direct
ten westen van het kruispunt met de Mr. Troelstrastraat;
- aan de zuidzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten oosten
van het kruispunt met de Patrijzenstraat;
- aan de zuidzijde van de Frans Zwaanstraat direct ten westen
van het kruispunt met de Tolweg;
van 15 oktober 2012 tot 1 november 2012.
Het verkeersbesluit ligt op de dag na publicatie ter inzage bij
de centrale balie van het gemeentehuis.

Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Jacob Catsstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
een tijdelijk parkeerverbod in te stellen in de Jacob Catsstraat
van 15 oktober 2012 t/m 21 december 2012 vanwege het faciliteren van de ontsluiting van Center Parcs gedurende de
werkzaamheden aan de Van Lennepweg.
Het college van burgemeester en wethouder gaat daarom over
tot het plaatsen van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op
de volgende locaties:
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te oosten
van de Vondellaan;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te oosten
van de Staringstraat;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te oosten
van de C. van Rennesstraat;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te oosten
van de Willem Kloosstraat;
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- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te westen
van de Dr. Jac. P. Thijsseweg;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te westen
van de Willem Kloosstraat;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te westen
van de C. van Rennesstraat;
- aan de noordzijde van de Jacob Catsstraat direct te westen
van de Staringstraat;
van 15 oktober 2012 t/m 21 december 2012.
Het verkeersbesluit ligt een dag na publicatie ter inzage bij de
centrale balie van het gemeentehuis.

Bezwaarschriften

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum.

derende huurprijzen van woningen van woonstichting De
Key. Zo komt het voor dat in één flat twee woningen naast

elkaar een paar honderd euro in huurprijs verschillen. Ook

klagen Zandvoorters dat de huurprijs van een bepaalde wo-

ning in korte tijd flink omhoog is gegaan, ongeacht of er nu
wel of geen verbeteringen zijn aangebracht.
Zo was de huur van een stu
dio aan de Hogeweg twee
jaar geleden nog € 325, nu
moet voor dezelfde wonin
gen een kale huurprijs van
€ 628,65 worden betaald.
Volgens De Key komt dat
mede doordat in Zandvoort
tot voor kort 80% van de
wettelijke huurprijs werd
berekend. Dat is nu hon
derd procent geworden.
Daar komt nog eens bij dat
Zandvoort een zogenaamd
‘schaarstegebied’ is, wat
het aantal huurwoningen
betreft. Beide zaken drijven
de huurprijs extra op.
Bovendien wordt de huur
van iedere woning die nu
vrijkomt vastgesteld aan
de hand van een door het

Rijk vastgesteld puntensy
steem. De punten geven
de kwaliteit van een huur
woning weer. Hoe meer
punten hoe hoger de huur.
Elk onderdeel krijgt pun
ten op basis van een aantal
criteria, zoals oppervlakte,
voorzieningen en locatie.
Sinds kort worden ook ex
tra punten berekend voor
woningen die een energie
label hebben. De betreffen
de studio aan de Hogeweg
heeft 132 punten en daar
hoort de bovengenoemde
huurprijs bij.
Omdat Zandvoort geen
huurdersvereniging meer
heeft, is het moeilijk om
vast te stellen of de huur
prijs terecht wordt ver

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

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

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.

Schommelende huurprijzen blijven
Zandvoort bezig houden
In Zandvoort ontstaat regelmatig commotie over de veran-

Centraal telefoonnummer

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).

hoogd. Er is weliswaar een
Raad van Advies, maar die
kijkt slechts of De Key, na
de fusie met EMM, de af
spraken nakomt met be
trekking tot de huisvesting
in Zandvoort. Met huurge
schillen bemoeit de advies
raad zich niet. De voorzitter
van de Adviesraad, Wim
Fisscher, zegt daarover: “We
komen vier keer per jaar met
De Key bijeen om te praten
over dingen die nog met
de fusie te maken hebben.
Maar nu de fusie rond is, is
onze taak ook zo goed als
klaar. We beraden ons nu of
we als commissie op de een
of andere manier iets voor
Zandvoort kunnen beteke
nen op woongebied, zeker
nu er geen huurdersvereni
ging meer is.”
Wat rest voor huurders
die het oneens zijn met
een huurverhoging, is een
gang naar de Geschillen
commissie. Daar kan men
het puntenaantal voor een
bepaalde woning laten con
troleren.

Van Lennepweg vanaf maandag gesloten
De Van Lennepweg gaat vanaf komende maandag voor
langere periode dicht. Het stuk tussen de Vondellaan en

de Van Speijkstraat wordt volledig gereconstrueerd. Ook
wordt de riolering vervangen. De stremming zal zeker
overlast met zich meebrengen en duurt naar schatting tot
31 maart 2013, Pasen.
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De Van Lennepweg wordt gedeeltelijk afgesloten

In hoofdlijn gaat er niet zo
veel veranderen maar de
werkzaamheden zijn wel
ingrijpend. Het riool wordt
vernieuwd waarbij eveneens
is gekeken naar de water
overlast in het centrum van
Zandvoort. Ter plaatse van
het kruispunt Vondellaan
legt de gemeente daarom
een riool met een grotere
diameter aan. Op enkele
plaatsen worden oude gas-

huidige normen aangepast
en de vuilinzameling gaat
ondergronds. Daarnaast ko
men de fietspaden meer vrij
te liggen van het autoverkeer
en worden ze uitgevoerd in
rood asfalt. De reconstructie
wordt mede mogelijk ge
maakt door subsidie van de
Provincie Noord-Holland.

en waterleidingen vervan
gen en kabels omgelegd.
Wat het meest in het oog
zal springen is de aanpas
sing van het straatmateri
aal. Er komen nieuwe trot
toirbanden en goten om het
regenwater af te voeren en
aan de kant van de duinen
wordt het voetpad meer in
overeenstemming met de
duinrand ingericht. De ver
lichting wordt volgens de

Vanaf 15 oktober tot en
met 20 december is de Van
Lennepweg voor een deel
afgesloten door de werk
zaamheden aan het kruis
punt Vondellaan tot en met
het kruispunt Hofdijkstraat.
De woningen blijven via het
voetpad bereikbaar. Er is een
parkeerverbod voor de Jacob
Catsstraat tussen de dr. J.P.
Thijsseweg en de Vondellaan
in verband met het ver
keer naar het vakantiepark.
Gedurende de werkzaam
heden kan er langs de dr. J.P.
Thijsseweg geparkeerd wor
den. Er zijn een aantal omlei
dingsroutes, die u kunt terug
vinden op de gemeentelijke
website>>actueel>>werk aan
de weg.
13

golf

autosport

KLM Open van 12 tot en met 15 september
Maandag is bekend gemaakt dat het KLM Open 2013

van 12 tot en met 15 september 2013 wordt gespeeld. De
Kennemer Golf & Country Club, een van Europa’s mooiste
golfbanen, is volgend jaar voor de 21 keer gastheer van hèt
e

golftoernooi van Nederland.

Daan Slooter, toernooidirec
teur van het KLM Open: “Dat
het toernooi in september
wordt gespeeld is heel suc
cesvol voor de organisatie
en de sponsoren. Zo blijven
we ook in lijn met de overige
toernooien van de European
Tour.”

Hans Bosch, voorzitter
Kennemer Golf & Country
Club: “Het KLM Open is
voor elke golfclub die gast
heer mag zijn, een evene
ment waar naartoe geleefd
wordt. Het zet de gehele club
in vuur en vlam. Vooral om
dat er voor elke discipline

vrijwilligers nodig zijn
vanuit de club.” Voor de
greenkeepers is het een
enorme uitdaging om de
baan in ‘champions condi
tie’ te brengen maar daar
profiteren ook de leden van
de Kennemer van. “De leden
zullen dan ook niets nala
ten om dit grootse sport
evenement naar een nog
hoger plan te tillen. Er is nu al
een ‘Commissie Open’ aan de
slag om het niveau van 2009
te overtreffen”, sluit Bosch af.

hockey
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) hebben
zich zondag gerevancheerd voor de nederlaag in eigen huis

tegen Abcoude. In Amstelveen werd zondag VVV met 2-10
verslagen.

kaar te vinden maar de trai
ningsarbeid was duidelijk
terug te zien en dit bracht
het nodige resultaat. “De
achter- en de voorhoede slo
ten beter aan wanneer het
nodig was zodat er minder
gaten in het middenveld vie
len. We weten wat we moe
ten verbeteren en doordat

we deze wedstrijd beheerst
hebben gespeeld konden we
laten zien dat we er serieus
mee bezig zijn. Het resultaat
mocht er zeker zijn en met
2-10 is het doelsaldo flink
gestegen”, aldus aanvoerster
Nathalie Huisman na afloop.
Maandag bleek dat ZHC op
basis van het doelsaldo de
koppositie weer terug heeft.
Zandvoortse scores: Sandra
Boersma en Julia Buchel ie
der 3; Eva van Delft 2; Judith
van Delft en Roos Rückert
beide 1.

handbal
De verdediging van de handbaldames van ZSC heeft afge-

lopen zondag niet maar behoren gewerkt. Het ontlokte
coach Djurre Boukes tot de uitspraak: “21 erin gooien is uitstekend, maar 25 doorlaten zeker niet.”
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van der Ende en Ferdinand Kool het verbaal met elkaar aan de stok kregen tijdens een
persconferentie. Het kwam ook niet meer goed tussen de twee rijders, met als dieptepunt
de race van zaterdagmiddag.

Van der Ende kreeg na afloop
van die race een tijdstraf op
gelegd vanwege ‘wangedrag
op de baan’. Marcel Nooren
zag het allemaal: “Het was
moorddadig wat er gebeur
de.” De rijder doelde op het
opzichtig afhouden en zelfs
het blokken van Van der Ende
bij Kool. Bij het ingaan van
de negende ronde kon Kool
zich niet meer inhouden
en wilde op het rechte stuk
er dwars doorheen rijden.
Dat mislukte waardoor hij
overdwars tegen de beton
nen muur van de pitstraat

vissen

belandde. Door de rondvlie
gende brokstukken werd iro
nisch genoeg een monteur
van het team van Van der
Ende verwond. Een slagader
lijke bloeding met een niet
goed functionerende hand
was het gevolg. Het team
van Kool diende een protest
in. Juist deze protesten die
het Davytec raceteam steeds
indiende het afgelopen sei
zoen wekte bij een aantal
rijders, maar ook bij vaste
toeschouwers, de nodige ir
ritaties op. Daarom was het
ook niet bekend bij het te

perse gaan van deze krant of
Nick Catsburg, teamgenoot
van Van der Ende, de titel
heeft binnengesleept.
De twee sprintraces in de
Dutch GT gingen naar Cor
Euser en Pim van Riet, beiden
in de Lotus Evora. De hoofd
race naar het duo Kelvin
Snoeks en Jan-Joris Verheul in
de BMW. In de Dutch Formule
Ford pakte Michel Florie de
titel. De titel in het Burando
Dutch Open ging naar Rob
Severs maar dat was al voor
de Finaleraces bekend.

Leuke vangsten vanaf het strand

Handbalverdediging faalde

Vaste basisspelers Naomi
Kaspers en Martina Balk wa
ren afwezig en Lucia v.d. Drift
was, ondanks haar lichte
blessure, genoodzaakt toch
te spelen. De trouwe sup
porters moesten met lede
ogen aanzien dat KDO uit De
Kwakel telkenmale een voor
sprong nam die Zandvoort
dan weer in moest lopen.

De emoties liepen al eerder hoog op tijdens het Dutch Power Pack Festival, toen Ricardo

Ruzie overschaduwde de Dutch GT race | Foto: Chris Schotanus

Hockeydames herstellen zich

Na de nederlaag van vorige
week was het hele team
bijzonder gemotiveerd om
te laten zien wat ze in huis
hebben. Afgelopen training
is er de focus geweest op het
overspelen en aannemen.
Gedurende de wedstrijd
hadden de dames soms nog
moeilijke momenten om el

Dutch GT Championship valt uit de toon

De achterstand bij rust was
nog te overzien, 9-11, maar de
einduitslag kon niet op afge
dongen worden, ZSC moest
met 21-25 buigen.
“We zullen meer als team
moeten verdedigen en vooral
veel beter moeten communi
ceren. Als we het onnodige
balverlies eruit weten te ha

len en de opgelegde kansen
weten te benutten kan de
zaalcompetitie (die in no
vember van start gaat, red.)
leuk worden”, aldus Boukes
na afloop. Volgende week
speelt ZSC de laatste veld
wedstrijd van dit jaar. De re
serves van Vido in Purmerend
zijn dan de tegenstanders.
Scores ZSC: Manon van Duijn
8; Laura Koning en Romena
Daniëls ieder 4; Lucia v.d.
Drift 2; Maaike Paap, Christel
Gazenbeek en Annelot
Kaspers ieder 1.

Elf leden van de Zeevisvereniging Zandvoort hebben

maar zondag was het bijna een klein feestje op het

4 vissen en een totaal van 116
cm en derde Rudy van het
Meij de Bie met 4 vissen (82
cm). Al won zondag ook de
pot voor de langste vis, met
een bot van 35cm.

Helaas had een straffe noordwestenwind voor een ster
ke stroming gezorgd en
met een zee vol ‘apenhaar’
was het slecht vissen. Ver
ingooien was niet mogelijk
en een enkeling die dat toch
probeerde bezorgde zijn
buurman een slechte dag.
Addie Ottho werd hiervan
zo nijdig dat hij er snel de
brui aan gaf.

Peer van Warmerdam had
zondag de grootste vangst:
namelijk een planksurfer die
zo verdwaasd was dat het
leek of hij rechtstreeks uit
Engeland aan kwam zwem
men. Het totaal van zondag
was 17 botten en 3 zeebaar
sen goed voor 388cm vis.
“Het was zondag niet voor
iedereen geweldig maar er
zit weer vis onder de kant”,
aldus de wedstrijdleiding.

zondagochtend ter hoogte van het casino een wedstrijd
gevist. De resultaten van eerdere viswedstrijden in het

afgelopen jaar waren niet bepaald denderend te noemen
Zandvoortse strand.

Aan de kop van de wedstrijd
ging het vissen wat beter en
na het eindsignaal was daar
toch aardig wat gevangen.
Cas Al, die aan de leiding
ging, werd na het eindsig
naal nog ingehaald door
Jeff de Vos met een ‘zielig’
zeebaarsje van 21 cm. De Vos
werd dus eerste met een to
taal van 5 vissen, goed voor
118 cm. Tweede werd Al, met
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‘Zandvoort boven’ tijdens Formido Finaleraces
De naamgever van de Finaleraces, Formido, is het afgelo-

pen seizoen ook de naamgever van de Suzuki Swift Cup.
Tijdens de laatste races doen ook de Swifts van het vorige

seizoen mee. Dat maakte het mogelijk dat er drie jonge
Zandvoortse rijders op het podium belandden.

Een Zandvoorts podium in de Swift Cup | Foto: Chris Schotanus

Zandvoorter Youri Verswijveren heeft al eerder als
enige met een oude Swift
meegereden, maar kreeg tij
dens de Finaleraces ineens
gezelschap van nog twee

Zandvoortse jongens in de
personen van Jorn van de
Kuil en Justin van Densen.
Omdat niet alleen bekers
aan de ‘nieuwe Swift’ rijders
werd uitgereikt maar ook

biljart
Slechte afwerking bij
Oomstee biljartteams
In de afgelopen vier wedstrijden zijn de twee driebanden-

teams van Oomstee er nog niet in geslaagd een mooie
overwinning te boeken. Zowel de uit- als de thuiswedstrij-

den zijn steeds ongemeen spannend te noemen maar ech-

te successen waarop zo dringend gehoopt wordt, blijven

Hun passie kent geen gren
zen. Verswijveren werkt zich
suf in de supermarkt, brengt
folders en kranten rond. Ook
Van Densen heeft allerlei
klussen gedaan om geld te
verzamelen. Allemaal om
hun grootste hobby, de au
tosport, te kunnen betalen.
Jorn van der Kuil verricht
het hele seizoen al hand- en
spandiensten bij het team
van Coronel. Voor niets gaat
de zon op. “Helemaal gra
tis is het niet”, aldus Van
der Kuil. Op het podium
pakt Verswijveren de eerste
plaats, Van der Kuil de twee
de en Justin van Densen de
derde.
Op zondagmorgen was
Verswijveren weer de beste

in de tweede divisie, alleen
wist Van Densen door een
foutje van Van der Kuil en de
andere tweede divisionist
Mark van Keulen te profite
ren. “Ik wist ze in te halen
in de Bocht Zonder Naam”,
lacht Van Densen na afloop.
Voor deze Zandvoortse jo
chies was het circuit al jaren
een snoepwinkel waar je met
pa binnenkomt om handte
keningen te verzamelen van
de grote autosporthelden.
Nu rijden ze zelf in een of
ficiële klasse en dat smaakt
naar meer. Het kampioen
schap ging uiteindelijk naar
Jeffrey Rademaker.
‘Zandvoort boven’ was het
ook voor Niels Langeveld.
De Sassenheimer, rijdend in
dienst bij het Zandvoortse
Certainty team, werd derde
in de eerste race maar sluit
zijn kampioenschap in stijl
af met een daverende over
winning voor het team van
Dillon Koster.

hockey
ZHC begroet 250ste lid
Het ledenaantal van de Zandvoortsche Hockey Club

(ZHC) is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Onlangs
werd het 250ste jeugdlid in het zonnetje gezet en inmid-

dels loopt het totale ledental, inclusief senioren, richting
de 300.

hun wedstrijdavond zeker
zeer gemotiveerd aan de
tafel maar zien dan helaas
de echte winstpunten voor
het team uit hun vingers
glippen.

De 8 jarige Zandvoortse Lili
van de Griend is het 250ste
officiële jeugdlid van de
ZHC. Uit handen van voor
zitter Henk Hilberts kreeg
zij een prachtige hockeytas
en tevens mag zij het eerste
jaar gratis hockeyen bij ZHC.

Enthousiast blijven de spe
lers wel hun competitiewed
strijden spelen want er komt
altijd weer een tweede kans
tegen dezelfde tegenstan
ders. Vanavond (donderdag)
speelt Oomstee 1 een thuis
wedstrijd tegen Westerhout
uit Haarlem. Aanvang 20.00
uur in café Oomstee.

Na een lange moeilijke
periode zit de club eindelijk
in de lift. Het bestuur heeft
goede verwachting dat
de club de komende jaren
blijft doorgroeien. Een punt
van aandacht wordt de
capaciteit van de velden.
Met de snelle groei lijkt een
tweede kunstgrasveld straks

helaas uit.

De spelers van team 1, Henk
v.d. Linden, Frits Minneboo,
Chris Alken, Jeroen v.d. Bos
en Tom Hendriks, wisten
wel steeds individueel leuke
wedstrijdpunten te laten
noteren maar aan het ein
de van een wedstrijdavond
was het teamtotaal te wei
nig om de tegenstanders te
imponeren. Datzelfde geldt
ook voor de spelers van
team 2. Aanvoerder Louis
v.d. Mije, Dick Pronk, Ton
Ariesen, Hettie Wisker, Edwin
Ariesen, Maarten van Jaaren
en Willem Esveld staan op

aan de rijders rijdend met
een oude Swift, hebben de
drie Zandvoortse talenten
tijdens de Finaleraces in deze
‘tweede divisie’ de lakens uit
gedeeld.

noodzakelijk. Gelukkig is lid
worden nog altijd mogelijk,
zonder wachtlijst. Dat kan
via www.zandvoortsche
hockeyclub.nl

Lili van de Griend

SV Zandvoort superieur
Afgelopen zaterdag is SV Zandvoort over Haarlem/Kenne-

merland heen gewalst. De Haarlemmers hadden niets in te

brengen tegen het keurkorps van trainer Pieter Keur. Zandvoort won uiteindelijk met 5-1.

Timo de Reus is dicht bij een doelpunt

Ondanks dat Zandvoort
zichtbaar beduidend ster
ker was in het eerste be
drijf, was het alleen Kas de
Vries die tot scoren kwam.
Zandvoort keeper Boy de
Vet kreeg tot de rust heel
weinig te doen en zijn li
chaamstaal sprak boekdelen
als er weer net niet gescoord
werd aan de andere kant.
En zo kon het gebeuren dat
Zandvoort met slechts een
1-0 voorsprong ging rusten.
Na de rust een nog meer
aandringend SV Zandvoort
maar nu met meer succes.
Jan Zonneveld maakte, al
leen voor de keeper, geen
fout en verdubbelde de
voorsprong. Timo de Reus
maakte op fraaie wijze het

derde doelpunt. Bij een van
de sporadische uitvallen van
de gasten werd het uit het
niets ineens 3-1 maar daar
maalde Zandvoort niet om.
Max Aardewerk zorgde voor
de 4-1 en het laatste doel
punt kwam op naam van
Nigel Berg. Voor Zandvoort
een nuttige middag maar
wel tegen een tegenstander
die niets in de 2e klasse te
zoeken heeft.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort in Amsterdam te
gen AFC. Overige uitslagen
2e klasse A: OSV – WV-HEDW:
2-7 en ZOB – Overbos werd
3-2. De andere wedstrijden
werden afgelast door de ge
steldheid van de velden.

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:

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor
K. Willemse
ANBO Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef &
Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
Dierenkliniek Zandvoort

Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/Confet'ti B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
La Bonbonnière
La Fontanella
Lavogue
P. van Kleeff
Reco Autoschade
Stichting Classic Concerts
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
ViVa! Zorggroep
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Op zoek naar een parkeerplaats?

Huur een garage!
Er zijn nog enkele garages beschikbaar
aan de Van Galenstraat:
Afmetingen garage: 5.45 m x 2.80 m.
Huurprijs € 125,- per maand.
Bel met Johan van Strien
van ons kantoor voor een bezichtiging:

023- 5732880
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
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Courant

Actueel

5

9

ANBO Zandvoort
wil af van landelijk
lidmaatschap

Actueel

VVV Zandvoort
organiseert weer
Nationale 50+ Dag

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Cultuur

Jazzliefhebbers
genoten van
Frank Sinatra

Jonge Zandvoortse straalt op het witte doek
De 13-jarige Zandvoortse Richelle Plantinga straalde vorige week zondag op de première van 'toetsterreur, turntroubles en twittertweets', een trailer voor het nieuwe boek

van kinderboekenschrijfster Gonneke Huizing, waarin zij een van de hoofdrollen speelt.

Richelle Plantinga

Zondag 21 oktober 2012
De Carmina Burana,
Misa Criolla COV Haarlem en
RBO Sinfonia
o.l.v. dirigent Harry Brasser.

Locatie: R.K. St. Agathakerk,
Grote Krocht 45, te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur Voorverkoop
Toegang: € 20,00
kaarten bij Kaashuis Tromp
Voor meer informatie:
Toos Bergen 06 518 538 14

www.classicconcerts.nl

De Mannetjes

Begrotingstekort

‘De wethouder
financiën was er
letterlijk ziek van’

Richelle Plantinga reageerde
een aantal maanden terug op
een oproep op internet waarbij er tieners gezocht werden
voor deze trailer. Ondanks de
werkelijk honderden aanmeldingen werd ze gekozen en
mocht ze de rol van 'Mirte', de
beste vriendin van de hoofdpersonage 'Fleur' gaan vertolken.
“Ik zocht een meisje met de
look van Mirte, en die het liefst
ook nog ervaring had. Het
mailtje van Richelle sprak mij
heel erg aan, en op een kennismakingsdag die georganiseerd was, wist ik zeker dat zij
Mirte moest gaan spelen. Ze

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

kan de rol heel goed overbrengen”, zegt filmmaakster en
regisseuse Anouk Slootmans,
die zelf pas 16 jaar oud is maar
heel volwassen en professioneel haar films regisseert.
Richelle doet al vanaf haar zevende jaar allerlei optredens
en commercials en wordt
beschouwd als een natuurtalent. Zij heeft onder andere
bij folklorevereniging De Wurf
op de planken gestaan, samen met haar oma, en heeft
het vak bijna met de paplepel
ingegoten gekregen. Op haar
zevende deed ze al auditie
voor de televisie en heeft ze
meegespeeld in de bekende

Sport

15

Nederlandse politieserie Van
Speijk. Ook heeft zij al ervaring op het grote toneel: in
het Koninklijk Theater Carré
speelde ze mee in de musical
Les Miserables, als dochter
van Carlo Boszhard. Richelle
zit in de selectieklas van
theaterschool Het Nest, hetgeen een mooie opstap zou
kunnen zijn voor de grote
theaterschool, want ze wil
maar één ding: “actrice worden”. Richelle is nu ook te
bewonderen in de serie 'De
geheimen van Barslet' die op
Nederland 2 te zien is.
Vorige week zondag was dan
de première van de trailer
in het WestlandTheater de
Naald in Naaldwijk. Een grote
groep mensen was vanuit het
hele land hier naartoe afgereisd, zo ook de schrijfster die
zeer enthousiast was over de
trailer. Al met al werd het een
uiterst geslaagde première
waar de jonge acteurs en
actrices echt straalden. We
zullen nog veel over Richelle
gaan horen!

Biljarters puntensprokkelend
naar top drie

Tekorten in 2012 en
2013 stapel zich op
De vergadering van de gemeenteraad-Informatie van
afgelopen dinsdag was, gezien de agendapunten, bijzonder vroeg klaar. Al om 22.45 uur waren de toch zware

agendapunten behandeld. Op de agenda stonden onder andere de stresstest van de financiële situatie van

de gemeente Zandvoort, de Ontwerpbegroting 2013, de

Belastingverordening 2013 en de Legesverordening 2013.
Vooral de laatste drie punten
zijn zaken die in het verleden
voor veel discussie en lange
redevoeringen van de financiële experts van de fracties
zorgden. Maar dat was deze
keer heel anders. Blijkbaar
gaat het nieuwe systeem van
vergaderen werken. Daarbij
worden de fracties gevraagd
om hun vragen aangaande
de agendapunten vooraf
schriftelijk te stellen en
krijgen voor de vergadering
antwoord. Dat scheelt een
heleboel tijd tijdens de openbare vergaderingen. Er zullen
altijd weer vragen naar aanleiding van de antwoorden
komen, maar dat zijn er niet
zo heel veel. Het was frap-

pant dat bijvoorbeeld de
Belastingverordening 2013
en de Legesverordening
2013 door voorzitter Hans
Drommel (VVD) als hamerstukken konden worden afgetikt. Duidelijk een
voortvloeisel van de nieuwe
manier van vergaderen.
Aan het begin van de vergadering had wethouder
Andor Sandbergen een niet
zo prettig mededeling voor
de raadsleden. Hij sprak namens de zieke wethouder
Financiën Gert Toonen en
meldde dat er een flink tekort op het lopende boekjaar
zal ontstaan.

vervolg op pagina 3

SCOOTMOBIELEN

ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Bij aankoop van een
complete bril met
VARILUX-GLAZEN krijgt
u nu een prachtige
ESPRESSO-MACHINE
of luxe
HERENOVERHEMD
cadeau!!!!
SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!

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

023 - 5 735 735

4-wielfietsen

BETER MOBIEL, Max Planckstraat 44

Bekijk op www.zandvoort.nl de
“Begroting in één oogopslag”
Gemeente Zandvoort

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

1

familieberichten
ZONDER ANNIE WAS DE GLANS ERAF
Na een lang leven, is op zijn geheel eigen wijze, tot op het
laatst helder van geest, vredig ingeslapen onze lieve vader,
schoonvader en grootvader

GERARD POOTS
weduwnaar van Antje de Groot

Zandvoort
7 september 1920

Zandvoort
9 oktober 2012

Zandvoort:

Gerard en Wanda
Evert
Nina

Zandvoort:

Edith en Fien

Zandvoort:

Olga

Correspondentieadres:
Edith Poots
Zandvoortselaan 117 A
2042 XJ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

“Een positief en optimistisch mens is heengegaan”
Verdrietig, maar vol bewondering waarop hij met zijn ziekte
is omgegaan, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve
vader, onze opa en mijn schoonvader

Albert Draijer

“Ik heb een mooi leven gehad, het is goed zo”.
Haarlem
18 februari 1938

Zandvoort
12 oktober 2012
Arie en Annemieke
Mark
Stefan

De begrafenis heeft op woensdag 17 oktober plaatsgevonden.

dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken voor
de hartverwarmende belangstelling,
die wij als familie hebben ontvangen vóór en ná
het overlijden van onze moeder

Neeltje van der Mije – Kerkman
Alle reacties waren en zijn voor ons een grote troost.
Namens de Familie
Zandvoort, 8 oktober 2012

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 10

Plaats een Zandkorrel

waterstanden

6 oktober - 12 oktober 2012
Geboren:

023 - 571 57 07

Fiene Alie Ettje, dochter van: Stufkens, Job en: Meijer, Ilse.
Oneilla, dochter van: van der Oord, Peter en: Last, Babette.
Jalaya Helena Renate Patty, dochter van: van Altena, Juanita
Helena Daniëlle.

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

Ondertrouwd:

van Buuren, Menno Rudolf Adriaan en: Koene, Jody.

Gehuwd:

Pécsi, Gergely en: Jakab, Szilvia Veronika.
Crabbendam, Mattheus Johannes Maria en: Clever, Gisela
Johanna Elisabeth.
Oerlemans, Kevin en: Huijnen, Nadine Louise.

Overleden:

We bedanken het personeel van Het Huis in de Duinen
voor hun liefdevolle verzorging van onze vader.

2

burgerlijke stand

Tebbenhof geb. Hilarides, Ypkje Trijntje, oud 92 jaar.
van Gemert, Maria Helena, oud 65 jaar.
Nibbering, Nicolaas, oud 76 jaar.
Kellenbach geb. van de Geer, Elisabeth Barbara, oud 106 jaar.
Poots, Gerard, oud 92 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. A. Fox uit Amsterdam
www.kerkzandvoort.nl
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Spotlight
25 Oktober zijn onze
(schoon)ouders,
opa en oma

Peter & Ria Versteege

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur mevr. T. Boddaert
www.aap-parochies.nl

50 jaar getrouwd!

Hartelijk gefeliciteerd met deze
bijzondere gebeurtenis en nog vele
gezonde jaren samen.

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves

Charissa en Johan
Jochem, Lars
Mariola en Mark
Jesper, Tommy

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

en een poot van Shoot

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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.

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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Café of the 1000 corpses - Halloween in

21

De Carmina Burana - Classic Concerts

27

Open NK Garnalen pellen - Finale in

27

Museumpodium - Live klassiek met hoboïst

28

Rondje Dorp - Kroegentocht met spelletjes.

café Buitenspel, aanvang 20.00 uur

‘grote productie’. Agathakerk, aanvang 15.00 uur
café Oomstee, aanvang 17.00 uur

Paloma de Beer. Aanvang 15.00 uur
Aanvang 13.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 18/10 - 24/10

TINKERBELL het geheim van de vleugels - 3D (NL)
ZA-ZO-MA-DI-WO om 13.30 uur

BRAMMETJE BAAS (NL)

ZA-ZO-MA-DI-WO om 15.30 uur

DE VERBOUWING

DO t/m DI om 19.00 uur

THE BOURNE LEGACY
DO t/m DI om 21.30 uur

COMME UN CHEF
WO om 19.30 uur

Vanaf 31 oktober: SKYFALL
Vanaf 8 november: SINT & DIEGO
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

OPROEP!
Voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen roept
Sportraad Zandvoort alle kampioenen van 2012 op
om zich te melden.
Dat kan in clubverband zijn of individueel
De clubteams dienen zich per team te melden
Graag per omgaande melden bij
john-lemmens@live.nl
De huldiging vindt op 15 november plaats in de raadszaal

cartoon -

Hans van Pelt

wegwezen!

Politiek verslag

Raadsvergadering Informatie d.d. 16 oktober

Vervangend wethouder Andor Sandbergen meldde dat er een tekort op het lopende
boekjaar zal ontstaan van tussen de € 800.000 en € 1.200.000. Ook voor 2013 wordt

een groot tekort verwacht. Zandvoort bevindt zich dus duidelijk in zwaar weer. Volgens

column

Lieve René
van Collem,

Sandbergen wordt het een en ander duidelijk in de Najaarsnota die op 23 november het Toen ik vandaag de krant
belde en vroeg of er iets over
licht zal zien.
Symfonica in Rosso en/of Doe
Tijdens de behandeling vragen. Per programma een oplossing voor de pro- Maar in de nieuwe editie zou
van de stresstest over de zijn er altijd wel zaken die blemen met de huurprijzen. staan en het antwoord daarop
financiën van de gemeente voor de fracties belang- Hij wil dat de gemeente al ‘nee’ was, besloot ik om mijn
Zandvoort werd duidelijk rijk zijn. Willem Paap (SZ) het bezit van woonstichting anekdote over de Chin-Chin
dat Zandvoort in het kader is bang dat bezuinigingen De Key koopt, waarop Jerry naar de krant van over 2 wevan de grondexploitatie het gaan zorgen voor snijden Kramer (VVD) hem de vraag ken te tillen en dit (open) korte
niet slecht heeft gedaan. in de Wet Maatschappelijke stelde met welk geld hij dat briefje aan je te schrijven.
Dinsdag werd bekend dat Ondersteuning (WMO). De zou willen bewerkstelligen.
landelijk veel gemeenten zwakkeren uit de samenle- Volgens Demmers moet er Ik wil simpelweg niet op mijn
grote verliezen hebben ten ving worden dan onterecht dan een goed gesprek komen geweten hebben, dat we in
aanzien van de koop of ver- het slachtoffer. “Ik schrik met de Bank Nederlandse de waan van de dag vergeten
koop van grond. Ook bleek niet van de tekorten. Ik heb Gemeente.
hoe uniek het was, dat een
dat de ontwikkeling van het u al eerder gewaarschuwd.
dorpsgenoot op het immense
Louis Davids Carré voor de Maar waar staan we over Sandbergen, als vervangend podium van het Gelredome de
gemeente de grootste schul- vijf jaar met de WMO? Wilt wethouder: “U moet niet comeback van het jaar, misdenpost is. Maar volgens u daar echt op bezuinigen?”, denken dat er nu geld is schien wel van het decennium
Sandbergen komen de schul- vroeg Paap aan het college. voor nieuwe zaken. De ge- maakte.
den terug naar de gemeente Ook wil hij dat er regionaal meente Zandvoort is gecondoor de verkoop van de pan- een brede samenwerking fronteerd met een negatieve Ik weet nog hoe goed het me
den. Michel Demmers (GBZ) komt om te komen tot een begroting en komt dus met deed toen je begin jaren tachvroeg zich af of Zandvoort nieuwe en goede regeling een verlieswaarschuwing. tig drummer werd van een
soms een liquiditeits- en voor schuld-hulpverlening. Daarom komt het college Nederlandse super-formatie,
s o l va b i l i t e i t s p r o b l e e m Gert Jan Bluijs (CDA) vroeg nu met de verwachting van die voor het eerst in onze vaheeft. Sandbergen gaf geen wat het kost om de WMO in het negatieve saldo.” Daarna derlandse geschiedenis voor
direct antwoord en meldde stand te houden. “‘U krijgt meldde Sandbergen dat een hysterische taferelen zou
dat de diverse vragen via de geen scootmobiel meneer heleboel vragen schriftelijk zorgen. In ’81 verving je drumMemorie van Antwoord zul- of mevrouw. Waarom niet? zullen worden beantwoord, mer Carel Copier en mocht je
Omdat u het zelf kunt be- omdat hij niet van alle finan- meteen het album ‘Doris D en
len worden beantwoord.
talen!’ Er staan volgens ons ciële details op de hoogte is andere stukken’ vol spelen. Ik
Ontwerpbegroting
nog meer tekorten aan te en kan zijn. Gezien de vaak wil niet gaan beweren dat de
Agendapunt Ontw erpb e komen. We moeten dus complexe materie heeft massahysterie die pas goed
groting 2013 zorgde, door naar ander beleid. Het moet Sandbergen een goede pre- ontstond met dat album op
de veelzijdigheid van de on- over de kerntaken-discussie mière als vervangend wet- jouw conto kan worden gederwerpen, voor de meeste gaan”, zei hij. Demmers had houder Financiën gemaakt. schreven. Maar het is wel een
feit dat de ‘sexy’ Doe Maarsound voor een aanzienlijk
deel werd bepaald door jouw
inbreng.
Ondanks de tekorten waar Zandvoort voor staat, zullen er dat beide programma’s elkaar Vandaar ook dat ik er ziek van
volgend jaar toch vrij veel projecten van start gaan of ge- kunnen versterken. Mogelijk was toen je in ’82 uit de groep
wordt 2013 een aanvang ge- werd gezet. Zelf zou je daar
realiseerd worden. Dat blijkt uit de Begroting in een Oogmaakt met de inzet van een over zeggen: “Toen de heksenopslag (BIEO) die op de gemeentelijke website is te vinden. buurtsportcoach.
ketel losbarstte, liep ik vast… Ik
Ook een groot aantal bezuinigingen zijn daar te vinden.
had geen begeleiding.” Geen
Per mei 2013 stopt de ge- wonder dat je vastliep zonder
De misschien wel meest op functies. In dat kader zijn per meente met Quality Coast. begeleiding. Je was 19 jaar!
het oog vallende bezuini- september van het afgelopen Er is een aanvraag ingediend
ging is het opheffen van de jaar 1,9 fte combinatiefuncti- om deel te mogen nemen aan Maar dan wordt het 2012, 30
Sportservice Heemstede/ onaris gerealiseerd. 1,0 fte ‘Eco XXI’, dat meer voordelen jaar later, en keer je als volwasZandvoort. Dit houdt in dat wordt ingezet als coördinator biedt. Het valt onder dezelfde sen man terug in Doe Maar
projecten als Zandvoort Brede schoolbibliotheek om organisatie die ook de Blauwe voor een glorieuze concertActief!, Jeugdsportpas, GALM, de sectoren cultuur en on- Vlag en de Green Key coördi- reeks, waarbij me vanaf de eerJeugdsportweek enzovoorts derwijs aan elkaar te verbin- neert. Na de beoordeling door ste tonen van ‘32 jaar’ meteen
niet meer zullen plaatsvinden den. De overige 0,9 fte wordt een internationale jury volgt duidelijk wordt dat je
vanaf 2013. De doelstelling om ingezet ten behoeve van de een advies aan de gemeente nooit bent weggeweest.
inwoners van alle leeftijdsca- sectoren sport en onderwijs. voor een verbeterprogramma,
tegorieën te activeren kan Er wordt een koppeling ge- dat voor een groot deel gefi- Wat straalde je en wat
deels worden voortgezet door maakt met het programma nancierd zal worden door de was je goed.
de inzet van de combinatie- Zandvoort Actief! zodanig provincie.
Goed gedaan, jochie…

Begroting in een Oogopslag geeft inzicht

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Kwik richting de 20 graden
Het wordt nog wat milder de komende dagen, maar

de neerslaghaarden blijven vooralsnog in de buurt van

West-Nederland bivakkeren. De eerstvolgende dagen

draait het weer letterlijk om een lagedrukgebied in de
omgeving van Engeland en Schotland.
Regen- en buienstoringen
worden voortdurend afgevuurd op West-Europa, maar
het worden meer en meer
schampschoten. Dit komt
omdat een hogedrukgebied
boven Oost-Europa geleidelijk meer tegenwicht gaat
bieden aan die opdringerige
depressieperikelen vanaf de
oceaankant. Uiteindelijk zal
genoemd hogedrukgebied
de winst in handen krijgen
en dat merken we in positieve zin aan het weer.
De donderdag en waarschijnlijk vrijdag verlopen niet geheel droog en dus regent het
af en toe in de Zandvoortse
regionen. Het kwik komt al
wat op dreef en kan de 17 graden bereiken bij een meest
matige zuidelijke wind.
Mocht de zon er nu goed
gaan bijkomen aan het einde van de week, is niet uit te
sluiten dat de temperatuur
nog wat doorloopt richting
de 20 graden (vrijdag). In het
zuiden van het land gebeurt
dit vrijwel zeker, maar of onze
regio ook zulke thermische
verwennerij krijgt?
De vrij koude nachten van de
afgelopen tijd zijn voorlopig
voorbij. Tijdens de komende nachten komt het kwik
niet veel lager uit dan 13-14
graden. Genoemd Midden-

Do.

Vr.

Europees hoog lijkt dus aan
het langste einde te trekken
rond het weekend. Toch is
een droog weergarantie afgeven voor het gehele weekend link. Verraderlijke regenstorinkjes zouden mogelijk
toch nog wat roet in het eten
kunnen gooien en dan met
name op de zaterdag. Het hogedrukgebied versterkt zich
in de nieuwe week en koerst
richting Scandinavië. Goede
perspectieven voor droog
weer met wat meer zon op
het pleit.
Nog een opmerking over de
aanstaande winter. De kans
op een betrekkelijk ‘vuile’
winter lijkt komend seizoen het grootst te worden.
Noordelijk georiënteerde
luchtstromingen gaan regelmatig een stempel drukken
op ons weerbeeld, dus voor
met name de sneeuwliefhebbers is dit tamelijk goed
nieuws. De schaatsliefhebbers zullen er minder blij mee
zijn en het is niet te hopen
voor hen dat een eventuele
sneeuwlaag het ijs (net als
vorig jaar) ‘schaatsonvriendelijk’ maakt.
Bekijk www.weerprimeur.nl
eens voor wat achtergronden
bij het weer.
weerman Marc Putto

Za.

Zo.

ZANDVOORTS MUSEUM

Denderend door de duinen
Nieuwe 2de groep vanwege succes!
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee 		
Donderdag13:00 – 14:00		
t/m 13 december

PowerPoint

Tijdens deze cursus wordt u stap voor stap uitgelegd hoe u zelf uw
eigen website kunt bouwen. U leert de navigatiestructuur ontwerpen,
teksten, afbeeldingen, knoppen en hyperlinks invoegen, pagina-opmaak
en koppelen van webpagina's, het uploaden en beheren en optimaliseren van de site en het aanmelden bij zoekmachines. Ook leert u hoe u
een domeinnaam kunt aanvragen en webhosting kunt regelen
Donderdag 19:30 – 21:30
1 november t/m 6 december

Hatha Yoga
Nieuw op de woensdag! Instromen met korting kan altijd!
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00		
t/m 19 december

Workshop Tarot voor Beginners
Bij de Tarot gaat het om de bewustwording van het onbewuste.
Ieder mens heeft momenten dat hij persoonlijke vragen heeft, maar
niet bij de antwoorden kan komen. Het antwoord zit in je, maar je
kunt er even niet bij. De Tarot is een beproefd hulpmiddel om die
antwoorden te vinden. Gelieve uw eigen spel mee te nemen zodat u
thuis ook kunt oefenen.
Dinsdag 19:00 – 21:30		
13 & 20 november

Tarot ver gevorderden
In deze cursus wordt de grote Arcana heel uitgebreid behandeld en er
wordt geoefend met eenvoudige legpatronen. Gelieve uw eigen spel mee
te nemen. De cursus is geschikt voor mensen die al kennis hebben van
het Tarot spel maar die deze kennis willen verdiepen en onderhouden.
Dinsdag 19:00 – 21:30 uur 1x per maand start op 30 oktober

Kunst met 10!
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag. Goed
voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind wordt er blij van.
Woensdag 14:00 – 16:00 uur

31 oktober t/m 14 november € 15,-

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Na afloop is er gelegenheid
tot gezamenlijk thee drinken. Instromen met korting is mogelijk!
Donderdag 14:30 – 15:30		
t/m 13 december
		
10 januari t/m 25 april

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30		
t/m 13 december
		
24 januari t/m 18 april

Temperatuur
17-18

17-18

Min

12

14

13

10

Zon

20%

30%

35%

60%

Neerslag

75%

55%

40%

25%

Wind

z. 4

z. 4

zw. 4

o. 3-4

4

Zandvoorts Museum | Swaluëstraat 1 | 2042 KA Zandvoort | 023-5740280

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23
Tel: 023-5735002
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Tuincentrum

Nieuw:
De Cool Wave hangende violen.
Een overweldigende sfeermaker!
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Nederlands

Voor beginners en gevorderden. Glas in Lood is een oeroude
ambacht die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de
docent leert men het glas te snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00		
30 januari t/m 27 maart
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Website bouwen en onderhouwen

Glas in Lood
17

FORMULE 1

PowerPoint is het toonaangevende programma op het gebied van
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. Zo kunt u
aan uw vakantiefoto's, zakelijke presentatie, verjaardag enz. een speciaal
tintje geven. Het verfraaien met animaties en speciale effecten is overweldigend en u kunt kiezen uit een groot aantal sjablonen.
Dinsdag 19:30 – 21:30
30 oktober t/m 27 november

Weer

Max

HISTORIC
GRAND PRIX

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

Senioren computercursus
Snuffelcursus of Basiscursus
Dinsdag 10:00 – 12:00 uur		

Autobedrijf Zandvoort

Data op aanvraag

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023. 57.40.330

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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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Met oog en oor
de badplaats door

ANBO afdeling Zandvoort gooit het roer om
Het voltallige afdelingsbestuur van ANBO Zandvoort heeft bekend gemaakt dat zij per
eind 2012 hun bestuursfuncties zullen beëindigen. De reden is dat de nieuwe richtlijnen van
‘ANBO Anders’, van de verenigingsraad en de directeur van de landelijke ANBO, niet meer
verenigbaar zijn met de opvattingen van het bestuur ANBO afdeling Zandvoort. Vooral de

plaatselijke belangenbehartiging die gewijzigd wordt in regionale behartiging vindt de
Zandvoortse ANBO onaanvaardbaar.

ANBO Zandvoort voorzitter Fred Kroonsberg

door Nel Kerkman

De wijzigingen van de landelijke ANBO zijn onder
andere: minder geld voor
de afdeling maar wel contributieverhoging; sociale
activiteiten moeten zichzelf
gaan bedruipen; afschaffing
ledenvergadering en geen
invloed meer op het landelijke beleid. Het Zandvoortse
afdelingsbestuur heeft besloten daar niet op in te
gaan en het bijltje erbij neer
te leggen. Daarbij werden zij
gesteund door andere afdelingen uit het gehele land,
die ook protesteerden tegen
de plannen van de landelijke
organisatie.

Hoe nu verder?

Het huidige bestuur wil de ja-

renlange opgedane ervaring
met betrekking tot sociale
activiteiten, dienstverlening
en belangenbehartiging niet
verloren laten gaan. Als er
genoeg draagkracht is bij de
huidige 765 leden, wil het bestuur onder een andere vlag
doorgaan en kan er mogelijk een Seniorenvereniging
Zandvoort worden opgericht. Daarbij wil men streven naar dezelfde formule
als voorheen, dus ook met
korting op de ziektekostenverzekering, invullen van
belastingpapieren en andere
collectiviteitskortingen. De
contributie van de nieuwe
vereniging zou met vijf bedragen in trappen vanaf
€ 15 tot € 25 per jaar voor iedereen betaalbaar zijn. Het
bestuur wijst er op dat als

ZANDVOORT SCHOON
maakt van de nood een deugd…

leden het lidmaatschap bij
de landelijke ANBO, die gewoon blijft bestaan, willen
opzeggen, zij dat wel vóór 1
december aanstaande moeten doen.

Bijeenkomst

Natuurlijk zijn er veel vragen
over deze materie. Daarom is
er, uitsluitend voor leden, op
dinsdagmiddag 23 oktober
om 14.30 uur in ‘De Krocht’
een bijeenkomst. Aan de leden de keuze of de ingeslagen weg voor een nieuwe
lokale Seniorenvereniging
in 2013 bewandeld kan gaan
worden. Overigens blijven
de geplande gezellige activiteiten, met theater en museumbezoek, uit eten, bingo
en dagtochten, tot aan eind
2012 gewoon doorgaan.

Gemeente Zandvoort

We besteedden er al vaker aandacht aan: afval dat niet naar de verbranding mag, maar als kostbare grondstof dient voor nieuwe producten. Karton, papier, glas, oude schoenen, textiel: het zijn stoffen die terecht NIET bij
het grofvuil worden meegenomen, maar die nuttige hergebruikmogelijkheden bieden.
Neem nou textiel: dat wordt voor een klein deel opnieuw gebruikt (T-shirt-BH-gympenbroek-laarzen-trui-jas-pet-overhemd-rok-jurk-sokken-schoenen-riem-stropdassandalen-shawl-hoed, etc.). Het merendeel (kapotte kleding-deken-gordijnen-textiel
met vlekken-onderbroek-handdoek-washandje-theedoek-dekbedhoes-laken-vitrageknipselresten) wordt verwerkt tot stoelbekleding, isolatiemateriaal, composietplaten,
straatmeubilair, verhuisdekens en dergelijke. Slechts een heel klein deel wordt afgevoerd
naar de verbranding.
Voor meer info: kijk op de website van onze textielinzamelaar: www.kici.nl.

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

Beste Buur van 2012

Stichting Buurtlink gaat
voor het zesde achtereenvolgende jaar op zoek
naar de Beste Buur van
Nederland. Buurtbewoners
die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor
hun buurt worden zo in het
zonnetje gezet. Iedereen kan
via de website www.bestebuur2012.nl nomineren en
stemmen op hun favoriete
buur. U kunt stemmen tot
en met 25 november aanstaande. De winnaar wordt
begin december feestelijk
gehuldigd in zijn of haar
woonplaats.

Recycling

Gooi uw oude mobiele telefoon of lege print cartridges
niet weg. Voor Hulphond
Nederland zijn ze namelijk
geld waard. De opbrengst
uit deze actie wordt direct
gebruikt om nog meer hulphonden op te leiden voor
mensen met een lichamelijke of auditieve functiebeperking. Daarnaast helpt u
mee het milieu te sparen.
Dus, doe mee en lever uw
oude mobieltje(s) en lege
cartridges in en steun de
opleiding van hulphonden!
Het inleveren is simpel
en kost u helemaal niets.
Bij Pluspunt Zandvoort,
Flemingstraat 55, staat de
hele maand oktober speciaal voor dit doel een recycle
doos.

3e van Nederland

Zandvoorter Alex Miezen
beek heeft in de einduitslag
van de beste kaaswinkel van
Nederland een zeer fraaie
3e plaats veroverd. Deze
‘oud-leerling’ van Corrie v.d.
Maas van de Kaashoek in
de Haltestraat, deed mee
met zijn in de Heemsteedse
Binnenweg gevestigde
Kaasboerinnetje. Vooral
de kennis van Miezenbeek
werd door de jury geroemd
maar ook het assortiment

was van een zeer hoog gehalte.

Uitvaart documentaire

Als er een dierbare overlijdt,
is het laatste afscheid organiseren een grote zorg.
De wereld staat op zijn kop
en er moet ineens van alles; een cruciaal moment
dat alle aandacht verdient.
Tegelijkertijd is er veel verdriet. In de afgelopen jaren
heeft Uitvaartverzorging
Erika ervaren dat het heel
spannend en bepalend is
wie er dan binnenkomt om
samen met u de uitvaart te
verzorgen. Bepalend voor
uw gevoel, is deze zorg en
verantwoordelijkheid echt
te kunnen delen. Weten dat
u er niet alleen voor staat.
Uitvaartverzorging Erika
gooit daarom haar deuren
open en heeft een documentaire gemaakt. In deze film
volgt u hen tijdens een uitvaart waardoor u kunt zien
en ervaren hoe zij werken.
De documentaire is te zien
op www.uitvaartverzorging
erika.nl.

Spaarweek

Rabobank Haarlem en Om
streken organiseert van 22
tot en met 26 oktober de
Rabo Spaarweek. Kinderen
van 4 tot 12 jaar met een
spaarrekening bij de Rabo
bank zijn dan van harte
welkom om hun spaargeld
te storten op hun spaarrekening. Stortingen vanaf € 10
worden beloond met een
cadeau. Door kinderen spelenderwijs te leren omgaan
met geld, wil de bank ouders
hulp bieden bij het financieel
opvoeden van hun kind.

Trek je
wandelschoenen aan

Op zondag 21 oktober om
16.00 uur organiseren IVN
Zuid-Kennemerland en
Waternet een spannende
herfstexcursie voor kinderen van 6 tot 12 jaar in de

Amsterdamse Waterl ei
dingduinen, ingang Zand
voortselaan. Als echte natuuronderzoeker ga je op
zoek naar dierensporen,
burlende herten en bijzondere paddenstoelen. De excursie wordt begeleid door
natuurgidsen. Laat je verrassen door alles wat er in de
duinen te beleven valt. Trek
stevige schoenen aan, neem
een verrekijker mee en de
ouders? Die blijven lekker
thuis! Wel is een toegangskaart verplicht, vooraf aanmelden is niet nodig. Voor
meer info: Gerard Scholten,
tel. 06-10880174.

De beste fitnessclub

Iedere fitnessclub in de gemeente Zandvoort maakt
kans op de titel ‘Fitnessclub
van het jaar van de gemeente Zandvoort’. Via www.
fitnessclubvanhetjaar.nl
kan een stem uitgebracht
worden op de club die u de
beste vindt in Zandvoort.
Beste fitnessclub van de
gemeente Zandvoort word
je niet zomaar. Hiervoor
krijgen de fitnessclubs van
Zandvoort tot 21 november
de tijd om zoveel mogelijk
stemmen te werven onder de leden die daarnaast
ook de fitnessclub moeten
beoordelen op een zestal
criteria: sfeer, klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, persoonlijke
begeleiding, mate waarin
persoonlijke doelen worden
behaald en de kwaliteit/
hoeveelheid van de aanwezige apparatuur. Binnen de
gemeente Zandvoort worden sowieso twee fitnessclubs genomineerd voor de
provinciale ronde: de club
met de meeste stemmen
en de club met de beste beoordelingen. In Zandvoort
komen in willekeurige volgorde Healthclub Zandvoort,
Marobic & Sports en
Sportcentrum Kenamju in
aanmerking.
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Bekendmaking
Conceptbegroting 2013 hoogheemraadschap van Rijnland
Van 22 oktober tot en met 4 november 2012 kunt u de conceptbegroting voor 2013 inzien. In deze
begroting staat wat het hoogheemraadschap van Rijnland in 2013 gaat doen en wat dit kost.
Wat wil Rijnland in 2013 bereiken?
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft te maken met een grote druk op de begroting van
2013. Zo spelen de economische crisis, aangekondigde bezuinigingen en noodzakelijke forse
investeringen in waterbeheer een belangrijke rol. Hierdoor heeft Rijnland een verantwoorde balans
gezocht tussen de behoefte om de lasten niet veel te laten stijgen en de doelen gericht op een
klimaatbestendig watersysteem. Op deze manier blijft sprake van veilig wonen, werken,
ondernemen en recreëren voor aanvaardbare kosten.
Wat gaat het kosten?
Om de bewoners en bedrijven ook in 2013 doelmatig van droge voeten en schoon water
te voorzien is voor komend jaar 182 miljoen euro nodig.
Ten slotte
De conceptbegroting 2013 ligt tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:
- het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden;
- www.rijnland.net/terinzage.
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn eventuele bedenkingen indienen bij de
Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden.
Op 21 november 2012 stelt de Verenigde Vergadering de begroting 2013 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, 17 oktober 2012

Spelenderwijs leren omgaan
met geld. Dat is het idee.

Droge voeten, schoon water

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg leren met geld om te gaan. Uw rol als ouder is daarin belangrijk.
Maar ook wij kunnen voor uw kind iets betekenen. Met de Rabo Spaarweek. Sparen wordt daarmee leuk.
En het loont. U en uw kind zijn van 22 tot en met 26 oktober 2012 welkom bij de vestigingen van
Rabobank Haarlem en Omstreken. Kijk voor de openingstijden en adressen op www.rabobank.nl/haarlem.

Inboedelverzekering

Stort € 10 tijdens de Spaarweek en krijg
een cadeau.

Snel en goed geregeld

Rabobank. Een bank met ideeën.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Vraag nu al de ZandvoortPas 2013 aan!
2013
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www.rabobank.nl/haarlem
Twitter: @RaboHaarlem
Facebook: Rabobank Haarlem en Omstreken

Spaarweek van 22 tot en met 26 oktober 2012.

Zandvoort Kledingreparatie

ABN AMRO ook op zondag
Sinds jaar en dag is de ABN AMRO een vast gezicht in het

centrum van Zandvoort. De komende maanden gaat het

filiaal een aantal activiteiten ondernemen om haar klanten, maar ook de Zandvoorters die nog niet klant zijn, nog
beter kennis te laten maken met de bank ‘Anno Nu’.

door Erna Meijer

les op het gebied van het reinigen en herstellen van kleding.
af 1985 in Nederland woont, biedt zijn klanten veel meer.
Hij heeft in ieder geval genoeg ervaring opgedaan tijdens zijn werkzaamheden in
het confectieatelier van de keten ‘We’ en ‘Hij’ in zijn woonplaats Amsterdam. “Ik ben
wel heel blij met Zandvoort
en wil hier graag blijven”, zegt
hij met veel overtuiging.
Het stomen van allerlei
soorten kleding, gordijnen,
tapijten, leren en suède jassen, dekbedden en ook paardendekens gebeurt niet in
Zandvoort maar wordt elke
dag naar een bedrijf van een
relatie in Amsterdam gebracht. Hier staat eveneens
de wasserij, waar naast particulieren ook bedrijven en
pensions hun wasgoed kunnen laten reinigen.
Wel worden in Zandvoort alle
reparaties verricht. Achter in
de zaak heeft Dincer de beschikking over vier verschillende naaimachines: voor tricot, leer, gordijnen en normale
klussen zoals het inzetten van
ritsen, knopen, het verkorten
van kledingstukken of het
naaien van een blinde zoom.
De hoeveelheid aan kleuren
naaigaren vormt hierbij een
zeer fleurige noot. Zijn motto,
net als van zijn zoon die buiten schooltijd af en toe komt
helpen, is: alles netjes maken,
service verlenen en, wat ook
belangrijk is, een korte levertijd. Dat alles geldt eveneens
voor de strijkservice.
Een aantal jaren geleden is
Dincer gestart met de ver-

koop van gordijnstoffen en
zijn collectie is enorm. Zo
kunt u een keuze voor vitrage en gordijnstof maken
uit maar liefst 1.000 (!) stalen en grotere voorbeelden.
Desgewenst worden de maten bij u thuis opgenomen en
de kant-en-klare gordijnen later opgehangen, waarbij ook
de benodigde rails uit voorraad geleverd en gemonteerd
kunnen worden. Ook zijn er
bijpassende embrasses in
de winkel en anders worden
deze voor u gemaakt.
Daarnaast is er een aanzienlijke collectie rol- en
vouwgordijnen, jaloezieën
en lamellen bij ‘Zandvoort
Kledingreparatie, stomerij &
gordijnen’ verkrijgbaar. Heel
mooi is bijvoorbeeld het rolgordijn ‘Duoroll’, waarmee
een fraaie combinatie tussen licht en donker gecreëerd wordt. Apart is ook een
vouwgordijn waaraan een
decoratieve onderrand is bevestigd. Tenslotte laat Dincer
nog een stalenboek zien met
specifieke brandvertragende
en brandwerende stoffen,
die onder andere voor de
bekleding van meubilair van
doorslaggevende betekenis
kunnen zijn. Kortom: een zaak
met veel meer mogelijkheden
dan men wellicht dacht.
Zandvoort Kledingreparatie,
Grote Krocht 19, tel. 5719841.
Openingstijden: maandag
tot en met vrijdag van 09.00
uur tot 18.00 uur, zaterdags
tot 17.00 uur.

Uit de hoek van
de ondernemers
Deze tweewekelijkse rubriek staat in het teken van de Zandvoortse ondernemers. U kunt lezen waar de ondernemers
mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van
de diverse ondernemersverenigingen, de centrummanager
en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week Floris Faber, al
jarenlang eigenaar van Hotel Hoogland.

Zandvoort gaat de
toekomst veroveren

Al dertien jaar kunt u op de Grote Krocht 19 terecht voor alMaar dat is beslist niet alles. Eigenaar Rahmi Dincer, die van-
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Het team van ABN Amro Zandvoort

Zo verruimt ABN AMRO
Zandvoort dit kwartaal de
openingstijden door iedere
laatste zondag van de maand
van 12.00 tot 16.00 uur open
te zijn. Uiteraard voor alle
gebruikelijke bankhandelingen maar ook een zakelijk
adviseur is dan aanwezig.
Tevens zal iedere openstelling op zondag in het teken
staan van een speciaal thema.
De eerste keer, op 28 oktober
aanstaande, is dat Halloween.

Aandacht voor de
ondernemers

ABN AMRO Zandvoort is zich
ervan bewust dat ook zakelijke dienstverlening belangrijk
is in de Zandvoortse samenleving. Vandaar dat zij graag van
de lokale ondernemers willen
weten wat er speelt, maar ook
wat nodig is om in de zakelijke
wensen te voorzien. “Wij willen de ondernemers oproepen
hun vragen en wensen bij ons
in te dienen. Dit kunt u doen

door deze te mailen naar abnamro.zandvoort.raadhuisplein@nl.abnamro.com. Dan
gaan wij ermee aan de slag
om te kijken wat wij kunnen
betekenen”, aldus filiaalmanager Martje van der Klauw-Bos.

Acties

Dit kwartaal zullen er ook
presentaties omtrent ‘Samen
Veilig (internet) Bankieren’
worden gegeven en vindt er
binnenkort overleg plaats
met Stichting Pluspunt om te
kijken wat voor meerwaarde
ABN AMRO Zandvoort kan
bieden aan de ouderen in
ons dorp. “Maar we gaan
nog meer doen. Zo zal ons
team deelnemen aan de
Sinterklaasactie in samenwerking met de voedselbank
en doen we mee met de
Kerstengel-actie die de ABN
AMRO Foundation ieder jaar
organiseert voor ouderen in
onze samenleving”, sluit de
filiaalmanager 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.

Sociaal, een begrip met diepte

Voor mij een belangrijk streven van het Ondernemers
Platform Zandvoort: weg met het doemdenken, neuzen dezelfde richting uit en samen, ook samen met de gemeente,
ruimte maken voor positieve ontwikkelingen. Het is een
keuze en we hebben veel kansen.

Onderscheidend aanbod

De huidige economische crisis is eigenlijk een bezinning op
onze manier van leven. We komen in een nieuwe tijd waar
duurzaamheid en echtheid zich centraal gaan ontwikkelen.
Van belang is dan de eigen identiteit; waar wil je bij horen.
Er is ook de behoefte aan beleving en aandacht. Daar ligt
voor onze badplaats een grote kans. Naast het geweldige
strand en de natuurgebieden hebben we een authentiek
dorpscentrum met een kleinschalig maar breed aanbod.
Daar zit de eigen identiteit van Zandvoort. Dat moeten we
koesteren en verder inhoud geven. Keuzes maken en het
eigen karakter van Zandvoort verder ontwikkelen.

Kansen

Er gebeurt al van alles in onze badplaats. Er is de ruime beweging van de permanente paviljoens op het strand en de
ontwikkeling van het circuit. Er is de kleine beweging van
steeds meer kleinschalige evenementen door het hele jaar
met keuzes rond muziek, cultuur en nostalgie. Past naar
mijn smaak prima in het plaatje. Kortom Zandvoort leeft en
er is altijd iets te beleven. Dat moet de basis zijn voor meer
waardering van de gast voor Zandvoort en een opleving van
het verblijfstoerisme. Een handvol randvoorwaarden moet
dan wel worden besproken, maar dat gebeurt. De richting
is bepaald. De trefwoorden zijn:
Inspiratie: Spiritpunten, permanente tentoonstellingsplekken met kunst, objecten, waterpartijen o.i.d. daar waar nu
de geweldige zandsculpturen staan);
Wellness: Zout water in de watertoren en daarom heen op
het watertorenplein een kuurcentrum met behandelingen
en hotel/serviceappartementen? Het kunnen ook seniorenappartementen zijn met via de bel de hotelservice;
Gezondheid: ‘Frische Luft’ en natuurbeleving. En dat alles 12
maanden in het jaar.

De EMM was een woningbouwvereniging met een puntensysteem
voor een evt. verhuizing. De Key is een verhuurbedrijf. Zelfs bij
de ‘Woonservice’ is een dubbele medische indicatie, zoals mijn
partner heeft (longproblemen en reuma), niet van toepassing.

We moeten keuzes maken en anders willen zijn dan andere
badplaatsen. Voor mij zijn de kernwaarden lef en inspiratie.
Kan niet, bestaat niet!

In ons huis komt schimmel steeds weer terug. Luchten helpt niet
meer, maar positief denken dat is het helemaal (volgens de Key).
We draaien in de bekende cirkel rond. Alle instanties weten ervan
maar geen van allen kunnen of willen iets doen.

Zandvoort, daar wil je bij horen. Zo
moet het zijn, net als vroeger. De
grap in Duitsland zo’n 40 jaar geleden.
Iedereen riep naar elkaar: “auf wiedersehen in Zandvoort!”

B. Antonides en P.C. Visser

Floris Faber

Bestuurslid Ondernemers Platform Zandvoort
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Actie vanaf

bedankt de volgende Zandvoortse ondernemers:

Café Fier, Holland Casino Zandvoort, Center Parcs, Bruna, Kaashoek,
Stiphout, Sack Time, Pole Position, René Boetiek, Mazzelmarkt,
La Bonbonniëre, Bloemenhuis Bluijs (Noord), Bloemsierkunst Bluijs (Centrum),
Rosarito, Relax for You, Kaashuis Tromp, Heintje Dekbed, Kroon Mode,
Sea Optiek, Vlug Fashion, Emotion by Esprit, Barracuda, Foto Menno Gorter,
Het Plein, Moerenburg, Van Dam Mode, Dog’s Secret, Dobey, Gall&Gall,
De Salon, Sport-it, Shanna’s, Wildeco, Nenz, Tegeno, slagerij Horneman
en Ta Hwa en alle andere mensen voor hun gulle bijdrage in de vorm
van geschenken en/of sponsoring voor de loterij tbv het reumafonds.
Mede hierdoor is de actie zeer geslaagd en hebben wij een opbrengst
van € 1250,= voor het reumafonds kunnen realiseren.

donderdag 18 oktober
t/m zondag 21 oktober

non iron shirts: 2 voor € 99,95
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

 Vezelwit heel € 1,95
 Kaasbroodje € 1,25
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 06 19 41 37 33
www.slenderyouzandvoort.nl - info@slenderyouzandvoort.nl

OUD HOLLANDSE KEUKEN

Herfst…
buitengewoon
mooi met bloemen!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

facebook.com/
ledubshirts
@ledubshirts

ledubshirts.com

Walk of Fame herenshirts

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902 - www.walkoffameshirts.nl

€ 8,50
Gekookte aardappelen
Hollandse groenten
met sudderlapjes, gehaktbal,
speklapjes en gebraden kip

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
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

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.

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

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
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Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Bezorg(st)er
gezocht

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Onze heerlijke moorkop
van € 1,95 voor € 1,70
een bakje marsepein aardappeltjes
van € 4,50 voor € 3,95

Glasschade

Ben jij onze toekomstige bezorger die in jouw
omgeving 1 of meerdere malen per week de
brievenbus van je buren wilt laten klepperen?
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bij
verdiensten? Jij weet van aanopakken, bent bekend
in jouw buurt en gaat door weer en wind op pad om
de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert
de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat je niet
uit het veld slaan door een blaffende hond!
Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!
ZVO Verspreiders verspreidt o.a.
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Geweldige donatie voor Reumafonds
De Wereld Reumadag stond dit jaar in het teken van ‘bewegen’. Slender You Zandvoort deed afgelopen vrijdag voor
de 2e keer mee aan de landelijke marathon. Tussen 08.30

en 03.00 uur werd maar liefst € 1.250 bijeen gebracht. Op

26 oktober komt Reumafonds ambassadrice Anita Witzier
naar Zandvoort om de cheque in ontvangst te nemen.

Burgemeester Niek Meijer opende de Reumafonds-marathon

door Nel Kerkman

Hoewel de deur al om 08.30
uur openstond en de 6 bewegingstoestellen volledig bezet
waren, kwam burgemeester

Niek Meijer om 10.00 uur bij
Slender You Zandvoort voor
het officiële startsein voor
deze marathon. Met het doorknippen van het touw van de
Reumavlag werd de fraaie

prijzentafel voor de loterij onthuld. Na een kleine uitleg van
de kantelplaat en de ‘vacushaper’ wenste Meijer de ondernemers Ineke en Peter Smits
veel succes met de marathon
en hun salon. Ondertussen
werden de nagels van de
dames vakkundig gelakt en
kon men in de salon terecht
voor een heerlijke rug- en/of
voetmassage, verzorgd door
de vaste medewerkers Sonja
Paap en Louise Bindels.
Van tevoren was er een strak
tijdschema gemaakt en alles liep perfect. Het was een
gezellige happening met tussendoor een versnapering en
een drankje. Ondanks de lange
openingstijd, tot zaterdagochtend 03.00 uur, was het een
komen en gaan van geïnteresseerden. Buiten dat men kennis kon maken met Slender

You en de andere toestellen,
stond een goede opbrengst
voor de strijd tegen reuma
deze dag centraal.

In navolging op het succes van afgelopen jaren, wordt ook

Loterij

die volledig in het teken van de jongere ouderen staat.

Precies om middernacht werd
de trekking van de loterij verricht. De hoofdprijs, een arrangement voor twee personen
bij Sanadome in Nijmegen,
werd gewonnen door Imca
Dromm el. De vele andere
prijzen, gesponsord door de
Zandvoortse middenstand,
vonden ook een gelukkige
winnaar. Doodmoe maar zeer
tevreden sloten Ineke en Peter
’s nachts om drie uur de deur
van het pand aan de Hogeweg.
Volgend jaar doet Slender You
Zandvoort weer mee want het
gaat ten slotte om een financiële bijdrage voor het Reuma
fonds. En dat is met inzet van
iedereen enorm geslaagd.

UITGELICHT
Categorie: Strandhoreca/venters/standplaatshouders
In het kader van de verkiezing Ondernemer van het Jaar

en standplaatshouders, bestaat de categorie uiteindelijk

categorieën waarop gestemd kan worden. Ondanks dat

orde, Beachclub Far Out (7), Thalassa Vers aan Zee (18) en

2012, schenken wij deze week aandacht aan een van de 5

alleen uit strandpaviljoens. Het zijn, in willekeurige volg-

vooraf genomineerd kon worden op paviljoens, venters

Ajuma (zuidstrand).

Far Out

investering doen terwijl het bestaande bedrijf goed loopt,
getuigt echt van heel veel lef! De familie Molenaar heeft
dat blijkbaar want er is nu een vast paviljoen verrezen dat
zeer multifunctioneel genoemd kan worden. Door de getoonde moed kunnen Huig en Anita Molenaar, samen met
hun kinderen, de toekomst zonnig tegemoet zien, mooi
weer of niet. Thalassa staat voor ‘Vers aan zee’, dat zegt
genoeg. Het prachtige jaarrondpaviljoen mag een diamant
in de kroon van Zandvoort genoemd worden, ook voor ver
buiten onze regio.

De ondernemers die strandpaviljoen Far Out nieuw leven hebben
ingeblazen, hebben een geweldige prestatie geleverd. Door hun
doorzettingsvermogen is het ze
gelukt om het paviljoen van een
‘clubhuis voor kitesurfers’ om te toveren tot een sfeervolle
Beachclub. Door serieuze gezondheidsproblemen van Rob
Petersen, hebben hij en zijn echtgenote Carin 2 jaar geleden
al hun bedrijven, diverse Domino-pizzeria's en een wellnesscentrum, moeten verkopen. Carin wilde zorgen voor
haar Rob, maar moest ook zorgen voor brood op de plank
en zij heeft het lef gehad om strandpaviljoen Far Out te
kopen. Zonder ervaring, maar met passie voor haar bedrijf
en natuurlijk voor Rob hebben zij hun nieuwe bedrijf op
de kaart gezet! Ondanks het, vooral vanwege het weer,
tegenvallende eerste jaar, is dit jaar veel geïnvesteerd en
is Beachclub Far Out flink onder handen genomen.

Thalassa

Al jaren van voorbereiding
zijn er aan voorafgegaan
maar in 2012 kwam er eindelijk groen licht voor de bouw
van het jaarrondpaviljoen dat de familie Molenaar in gedachten had: Thalassa. Maar ja, in crisistijd zo een grote

Derde Nationale 50+ dag

Ajuma

In deze crisistijd het aan te
durven een strandtent te kopen op het naaktstrand en
het paviljoen om te bouwen
tot een specialiteiten restaurant, toon echt de nodige lef.
Plaatsgenoot Wim Brugman deed het gewoon. De term:
Azië in Zandvoort aan Zee is duidelijk van toepassing zowel
op de uitstraling van het paviljoen als op het restaurant,
waar speciale Surinaams-Aziatische gerechten worden
geserveerd. Ook heeft de ondernemer het voor elkaar gekregen dat topchefs uit de omgeving een maal per maand
bij hem een speciaal menu kwamen koken, dat terwijl het
strandpaviljoen toch niet echt makkelijk te bereiken is. De
formule sloeg echter aan en menige gast heeft genoten
van culinaire hoogstandjes in Ajuma.

in 2012 de Nationale 50+ dag in Zandvoort georganiseerd.
De Nationale 50+ dag op zaterdag 3 november luidt tevens

de ‘Neem je niets voor en doe van alles’- week in, een week

Drukte bij de VVV tijdens de 50+ Dag in 2011

In de ‘Neem je niets voor
en doe van alles’- week
heeft iedere dag een apart
thema. Beginnend op 4 november met Zinderende
Zondag, gevolgd door Mooie
Maandag, Doe Dinsdag,
Woeste Woensdag, Retro
Donderdag, Fitte Vrijdag en
Snelle Zaterdag op 10 no-

vember. Ieder thema is ingevuld met bijbehorende activiteiten, waardoor er voor
iedereen iets te beleven is.
Een workshop friet maken,
een helikoptervlucht, een
parfum workshop en nog
veel meer. Kijk voor het volledige programma op www.
nationale50plusdag.nl.

Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012
A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

B: Strandhoreca +venters
+strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

E: Dienstverlening
/overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

op
categorie
Stem per emer die
n
de onder 2012 het
in
u
volgens
EF toont!
meeste L

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: .....................................Tel.: .................................................................................
E-mail: . ........................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Z A N D K O R R E L S
Autobedrijf
S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe
kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.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.

The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
"Uw auto verkopen!!"
voor de hoogste prijs??
of zoekt u een
leuke occasion?
Kijk op autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
15 december:
Kerstmarkt Zandvoort
Op het Gasthuisplein.
Boek ook een kraam:
Info@onair-events.nl
Tel:
06-19427070
www.onair-events.nl

GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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
.........................................................
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
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
1-kamer appartementen
met terras te huur in
centrum Zandvoort.
Oktober t/m mei 2013.
Tel. 023-5719541

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, Bakkerstraat 2c
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 ruil:
koopwoning
Licht en ruim hoekhuiseengezinswoning met
grote tuin in Almere,
tegen een appartement,
met 2 slaapkamers,
lift en zeezicht in
Zandvoort.
tel. 036-5242035
of 06-40147694.
.........................................................
Bij Slender You Zandvoort
Nu ook
HERENAVOND
slenderen op dinsdag en
donderdag v.a. 19.00 uur.
d.m.v. 6 gemotoriseerde
banken worden uw spieren
soepel terwijl u ontspant!
Kom vrijblijvend proberen.
Proefles is gratis!
Bel snel voor afspraak.
Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A
.........................................................
Miep 80 jaar!
Van harte
gefeliciteerd!
namens Floor,
de kinderen en
kleinkinderen
.........................................................
Hoeveel beter is
het wijsheid te verwerven
dan goud, hoezeer is
inzicht te verkiezen
boven zilver.
-- Spreuken 16:16
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit
tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................

Gevraagd:
speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Horloge-/Klokkenmaker
RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd
adres in Zandvoort;
Uurwerk Reparatie &
Restauratie Atelier,
ook voor het vervangen
van horlogebatterijen.
Bezoek op afspraak
023-5719326
.........................................................
Te koop: bankstel
3+2 zits, incl. bijpassende
gordijnen. € 350.
Tel. 06-18055504
.........................................................
SMART te koop
€ 1400,BJ 2000 Kl. zwart
Recente beurt gehad,
onder andere nieuwe
versnellingsbak,
spiraalveer, remblokken,
remschijven, remleiding.
Rekeningen ter inzage
Bel 06-29449777
.........................................................
Workshop gezichts
verzorging en make-up
voor jonge meiden!
Leer hoe je jouw huid
het beste reinigt,
verzorgt en opmaakt.
Max 10 deelnemers,
nu voor 79 euro
(incl. alle materialen).
Leuk idee voor de
komende feestdagen?
Bel nu:
06-40711684.
........................................................

Schilder-/klusbedrijf
Conseduso
heeft nog plaats voor
opdrachten in Zandvoort
en omgeving.
Levert hoge kwaliteit,
binnen 24 uur offerte,
snelle start en oplevering.
Tel 0651710117
.........................................................

Relax for you at Slender You
Voor lichaamspakking van
groene thee, ilang ilang,
eucalyptus of chocolate.
Ontspannende rugmassage
en/of voetmassage.
Magnetiseren, kaartleggen
Remedies
www.relaxforyou.nl
Voor afspraken
bel: 06-29621866
of 06-19413733
.........................................................

Garages te huur
op diverse locaties
in Zandvoort.
Dorsman,
tel. 06-28640654

Te huur:
studio aan boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T.
Tel. 06-29881257
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Fantastisch recital door Regina Albrink
Wat was dat genieten afgelopen zondag in de Protestantse Kerk! Een bijzonder pianorecital, waarvan Zandvoort de

primeur had. Want hetzelfde concert zal Regina Albrink
op Tweede Kerstdag in het Concertgebouw in Amsterdam
vertolken.

Regina Albrinks achter de piano

Vanaf het begin creëerde
Albrink een warme sfeer,
mede doordat zij de moeite
nam om het een en ander te
vertellen over zowel de componist als de uit te voeren
werken. De eerste tonen waren van de Italiaan Domenico
Scarlatti (1685-1757), die
meer dan 100 sonates heeft
geschreven. Regina speelde
vier sprankelende sonates
K.481/13/1 en 24 en van meet
af aan was te horen dat zij
een geweldige techniek in

huis heeft. Het was ook boeiend om haar gezicht tijdens
het spelen te zien; zij straalt
veel plezier uit. Haar vingervlugheid is haast ongeëvenaard en uit het feit dat
zij vaak met gesloten ogen
speelt, blijkt mede haar vakmanschap. Na Scarlatti kon
het publiek genieten van 4
Impromptu’s opus 90 (een
muziekwerk dat improvisatorische elementen bevat) van de jong gestorven
Franz Schubert (1797-1828).

Het tweede impromptu is
razend moeilijk en vormde
een groot contrast met het
melancholieke derde.

Zoals gebruikelijk werd ook het tweede concert van het

Na de pauze waren composities van de jong gestorven
Pool Frederic Chopin (18101849) te horen. Eerst twee
weemoedige Nocturnes
opus 27 (‘nachtstukken’) en
daarna het haast duivelse
‘Scherzo opus 20 in b kleine
terts’ met een lastig middendeel en een kerstliedje
erin verweven. Ontroerend
mooi was Albrinks vertolking van het zeer bekende
‘Liebestraum nr. 3’ van Franz
Liszt (1811-1886). Dit stuk is
oorspronkelijk als zangstuk
geschreven en pas later voor
piano bewerkt. Liszt is in 1811
in Hongarije geboren uit een
Duits adellijk geslacht en
werd al vroeg tot wonderkind bestempeld. Hij had veel
contacten met zigeuners
en dat was bijzonder goed
te horen in de krachtige en
zeer muzikale 12e Hongaarse
Rapsodie, waarmee Regina
haar fenomenale optreden
besloot. Grote klasse!

middag maar zanger Philip Paar bracht warmte in de zaal.

Carmina Burana opnieuw in Zandvoort
De Carmina Burana van Carl Orff komt weer naar Zandvoort. Het meesterwerk is onder-

deel van de ‘grote productie’ die de stichting Classic Concerts ieder jaar organiseert. De
andere twee onderdelen zijn de Navidad Nuestra en de Misa Criolla van de Argentijn Ariel
Ramirez.

Uitvoerenden zijn het
Randstedelijk Begeleidings
Orkest Sinfonia en de Chris
telijke Oratorium Vereniging
Haarl em, met medewerking van Nienke Otten (sopraan), Pieter Hendriks (bas),
Marten Smeding (tenor) en
Roland Aalbers en Chris Kok,
beiden op de vleugel. De muzikale productie staat onder
leiding van dirigent Harry
Brasser.
Voor de pauze is het de
beurt aan Ariel Ramirez. De
Navidad Nuestra bestaat
uit 6 delen met verschillende Argentijnse ritmes
die gezamenlijk het klas-

sieke kerstverhaal vertellen.
Daarna volgt de populaire
Misa Criolla, de Creoolse Mis,
is een echte Creoolse mis: inheems, maar niet geheel autochtoon. De naam 'Criolla'
staat voor de vele culturele
invloeden in Argentinië. De
Argentijnse 'Criollos' zijn een
mengeling van vele volkeren
(Europeanen, Afrikanen en
oorspronkelijke bewoners).
Die mengeling is te horen in
de gevarieerde muziek van
het land, die ook terugkomt
in de Misa Criolla.
Na de pauze is Carl Orff
aan bod. Aan zijn Carmina
Burana hebben heel veel

Philip Paar weet van geen ophouden

Zandvoorters nog dierbare
herinneringen. Het kolossale werk werd in 2004 in een
tent op de boulevard uitgevoerd tijdens hevige wind en
slagregens. Orff selecteerde
in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse
Carmina Burana en schreef
er zijn eigen muziek bij.
Dit zeer bijzondere concert, komende zondag om
15.00 uur in de Agathakerk,
wordt verzorgd door Classic
Concerts. Kaarten à € 20
zijn verkrijgbaar bij Kaashuis
Tromp of telefonisch bij Toos
Bergen, tel. 5718661 of 0651853814.

seizoen 2012-2013 'Jazz in Zandvoort' gehouden in de grote
zaal van theater De Krocht, die ondanks het weer redelijk

gevuld was. De regen kletterde op het dak deze zondagDe aanwezige jazzliefhebbers genoten van nummers uit
het 'Songbook van Frank Sinatra'.

Zanger Philip Paar in De Krocht

door Lienke Brugman

Het Trio Johan Clement was
voor de gelegenheid in een
andere samenstelling op
komen draven. Clement zat
uiteraard achter de vleugel
maar ditmaal met bassist
Vincent Kuiper en achter de
drums Kim Weemhoff. “Ik
speel voor het eerst onder begeleiding van Johan Clement”,
verduidelijkte Paar voor de
goede orde, “maar goede wijn
behoeft geen krans. Zingen
met begeleiding van deze virtuoze pianist is een feestje.”

Bekende nummers van Si
natra werden op professionele manier door Paar naar
voren gebracht. Wat een
vakman en entertainer is hij.
Met onder andere 'Penny's
From heaven', 'Rainbow', 'I've
got you under my skin' en
'Sunny South of the street’,
bracht Paar al direct sfeer in
de zaal. Entertainment ten
top! Begeleid door dit jazzy
trio kreeg hij regelmatig een
warm applaus. Babbelend
met zijn gasten maakte deze
voor mij onbekende zanger, er
een mooie middag van.

Sporen uit het verleden

Na de pauze wist hij van geen
ophouden. Met een door Toon
Hermans geschreven Engelse
song wist hij het publiek te
verbazen. Het leek een song
van Sinatra maar het was
toch echt een nummer van
onze Hermans. Tot grote
verrassing van het publiek
kwam Johnny van Elk, de beroemdste toneelmeester uit
de Nederlandse theatergeschiedenis en van Hermans,
naar voren. Hij vertelde over
de 27 jaar dat hij in dienst
was van deze grote cabaretier. Woonachtig in Zandvoort
geniet hij nu nog steeds van
de plaats waar ook Hermans
met zoveel plezier heeft gewoond.
En verder ging het concert
met songs als 'All of me', 'It's
a rong time', ‘Strangers of the
night' en 'My Way'. Als laatste
werd het bekende nummer
'New York, New York' gezongen waarbij door een kenner
uit de zaal werd opgemerkt ,
dat dit nummer eigenlijk voor
de stad Los Angeles (L.A.) werd
geschreven. Waarna Paar, heel
professioneel, hier onmiddellijk op insprong. Grappig dat
rijm en ritme wonderlijk bij
elkaar pasten. Zo kreeg deze
druilerige zondagmiddag
toch nog een gouden randje.
door Nel Kerkman

Collage raamhanger

Tijdens mijn speurtocht naar glas-in-lood zag ik
vaak deze raamhangers. Op zich een leuke combinatie met allerlei bekende gebouwen en inmiddels
gemeentelijke monumenten die als een puzzel op
het glas zijn aangebracht. Bovenaan de Protestante kerk, vervolgens het wapen van Zandvoort, het
raadhuis, het beeldje van het Gezin, te vinden op
het Raadhuisplein, Groot Bentveld en tenslotte het
Zandvoorts Museum. Links onderaan staat het jaartal 24-05 1983 en rechts is gesigneerd door W.O. Kort.

Souvenir

Ik vermoed dat een landelijk glasbedrijf dit onderwerp, uiteraard met
andere voorstellingen,
voor meerdere gemeentes

heeft laten maken zoals
bijvoorbeeld ook luchtfoto’s worden aangeboden.
Al met al is het een mooie
raamhanger en het zou

als Zandvoorts souvenir
zeker in aanmerking kunnen komen. Misschien
een idee voor glasstudio
Valk?
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
2012

Hele maand oktober voor Pashouders:

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95
Lijst van deelnemende bedrijven

Port zoekt…..Fijnproever!

Calem port

kijk ook eens op onze website:

Ruby, Tawny of White
Normale prijs € 10,95
nu voor maar € 8,95

www.slagerijhorneman.nl

Algemeen:

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

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

Wist u al dat wij
36 verschillende geuren
scent chips binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

wellNessPraktijk
Nu met Zandvoort Pas;

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

ONtsPaNNiNgs
massage
www.Praktijkixchel.Nl

10%
ing

kort

Horeca:

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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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.

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZAND
KORREL
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Uitgesproken!

Interview

Bar interessant

Praktische kennis van de Horeca is bij velen bekend.

Pensioengerechtigde leeftijd

Klanten serveren en vermaken, organiseren van thema-

avonden en het etablissement onderhouden zijn zaken

die onder deze noemer vallen. Een bar valt of staat bij
degene erachter. Echter zijn er maar weinig uitbaters die

de techniek van de fysieke toog van haver tot gort kent.
Zandvoort heeft sinds 1 september j.l. een uitbater weten
te verwelkomen die veel meer kennis heeft dan het perfecte biertje tappen. Tak Deckwitz is al ruim een maand
de trotse eigenaar van Café de Scharrel maar de weg hier
naartoe heeft zijn hele leven geduurd.
Vanaf zijn zevende jaar wilde hij al in deze ‘tak’ van bedrijfssport. Het begon in Uitgeest waar hij getogen is. Tak
woonde tegenover een discotheek en vond het ‘bar interessant’ wat daar allemaal gebeurde. Overdag na school
gluurde hij altijd naar binnen om te kijken wat er nou zo
magisch was aan een pand waar in het weekend honderden naartoe kwamen maar zag elke dag hetzelfde tafereel;
veel mensen die bezig waren met schoonmaken en het op
orde brengen van die tent.
Wat gebeurde daar toch ieder weekend? Op deze
prangende vraag wilde hij per se het antwoord hebben. Tak moest er wel een aantal jaren op wachten. Hij
was inmiddels dertien en er was kermis in Uitgeest. Als
zijn centen op waren ging hij in de lokale kroeg zijn zus
opzoeken om wat geld los te troggelen. De eerste
keer kreeg hij dat nog voor elkaar maar bij de tweede
keer moest hij van de eigenaar van het café glazen halen om zo het geld bij elkaar te verdienen. Hier lag de
basis van zijn verdere werkleven, want Tak vond dit zo

Tak Deckwitz

leuk dat hij steeds meer ging helpen. In een sneltempo werkte hij zich op om op zijn zeventiende al vol
operationeel achter de bar te staan. Niet alleen in dat
specifieke café maar later ook in de disco waarbij hij met
eigen ogen kon zien wat er nou allemaal gebeurde. Tak
had zijn antwoord.
Al snel ging hij werken voor de grootste bierbrouwer van
de wereld. Hij werd op zijn negentiende tapinstallateur
voor de export. Vele cruiseschepen heeft Tak voorzien van
installaties, iets wat hij tot op de dag van vandaag nog
steeds doet. Daarnaast ging hij ook het vak van timmerman
leren en wilde dit combineren met de horeca. Hij heeft
dus ook al zijn sporen verdiend als interieurbouwer voor
horeca ondernemingen en kent daardoor alle technieken
op zijn duimpje.
Al met al kan men dus spreken van een veelzijdig vakman
in een van de leukste kroegen van Zandvoort. Het dorp is
weer een stukje rijker.

Er is zoveel vaker over gediscussieerd, maar we moeten er
echt aan gaan geloven volgens het nieuwe kabinet, 67 jaar
wordt de pensioengerechtigde leeftijd! Al vanaf mijn 25e
houden mijn werkgevers geld in van mijn salaris voor de
opbouw van mijn pensioen. Ik zie mijn overzichten voorbij
schuiven, berg ze netjes op in een mapje en constateer
bij het zien van het saldo nog steeds dat ik het geld veel
beter gewoon op een spaarrekening had kunnen zetten.
Het is niet dat mensen in mijn leeftijdscategorie er te weinig bij stilstaan of geen oplossingen zoeken om hun WAOgat op te vullen, integendeel. Maar soms, dan sta ik er wel
anders tegenover. Wie zegt dat de pensioengerechtigde
leeftijd over 20 jaar niet weer verhoogd zal gaan worden?
Wie zegt dat ons pensioengeld op die datum nog bestaat?
En het belangrijkste van alles, wie zegt dat ik er op mijn
pensioengerechtigde leeftijd nog ben, om leuke dingen
te gaan doen met mijn verdiende euro’s als het fonds tot
uitkering over gaat? Niemand krijgt garanties in het leven,
niemand weet hoe een leven lopen zal. Ervoor zorgen dat
je altijd wat geld achter de hand hebt is raadzaam, maar
ervoor zorgen dat je niet al je dromen uitstelt alleen vanwege financiën is ook een feit. Het kan zo te laat zijn.
Ik denk aan mijn moeder. Ik lees mijn speech nog eens door.
Het zijn warme woorden, maar ook moeilijke. Zij is vorige
week 65 jaar geworden. Een heuglijk feit waar uitermate
naartoe geleefd werd. Des te meer omdat we zo bedroefd
zijn dat de kanker zich sinds kort ook in haar hoofd heeft
genesteld. Ook zij heeft haar leven lang gewerkt en haar
zuurverdiende euro’s opzij gelegd. Om er pas volgende
maand voor de allereerste keer gebruik van te kunnen
maken en niemand weet hoeveel maanden daarop nog
mogen volgen.
Stel niet teveel uit tot morgen. Zing, vecht, huil, bid, lach,
werk & bewonder, zoals Ramses ooit
zo treffend zong! Dat hebben wij ook
gedaan op het feest! Met een onuitwisbare, liefdevolle omarming om haar
heen, waar geen geld tegenop kan.

Kijk nou eens!
Na regen komt… de regenboog!

door Ramona Jonkhout

Alles heeft zijn
schoonheid, maar niet
iedereen ziet haar.

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

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

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2012

gen dakkapel, ingekomen 05 oktober 2012, 2012-VV-115.

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 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.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 41 en
de verdere in 41 door het college genomen besluiten zijn in 42
vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website.

Vergadering Welstandcommissie

De welstandcommissie vergadert op 22 oktober 2012 in vergaderruimte 1. Dit is vanaf 15.00 tot ongeveer 17.30 uur.

Verordening “Begraafplaatsrechten 2012-1”

In de vergadering van 9 oktober 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de verordening “Begraafplaatsrechten 2012-1”
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari
2012 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website. Op basis van deze verordening worden
rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband
met de begraafplaats.

Parkeernormennota 2012

In de vergadering van 9 oktober 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de Parkeernormennota 2012 vastgesteld.
Deze beleidsregel treedt in werking op 19 oktober 2012 en
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie in
het Raadhuis en staat op de website. De Parkeernormennota
2012 betreft de te hanteren parkeernormen bij bouwplannen
en nieuwe ontwikkelingen.

Wijziging openingstijden Loket Zandvoort

Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de openingstijden van
Loket Zandvoort als volgt:
Locatie Centrum
Louis Davidscarré 1
Dagelijks van 9.00 tot 12.30 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).

Omgevingsvergunning

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

Bentveld:
- Duindoornlaan 29, plaatsen aanbouw en gedeeltelijk vervan-

Voor omgevingvergunningen die zijn voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet in plaats van bezwaar beroep bij de rechtbank worden ingediend. Degenen

Locatie Noord
Flemingstraat 55
Maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur

Ingekomen vergunningsaanvragen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Krant niet ontvangen?
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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.

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.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Diepzwarte zaterdag voor SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag een echte zwarte

dag beleefd. Niet alleen moest er met 8-1 heel diep gebogen worden in Amsterdam voor AFC maar tevens regende

het niet alleen veel water, ook de gele kaarten werden
vele malen aan onze plaatsgenoten getoond. Michael Kuijl
mocht zelfs met een directe rode kaart gaan douchen.

de bal al achter keeper Boy de
Vet. Nog voor rust hadden de
Amsterdammers er nog twee
in liggen. De Zandvoorters
ergerden zich groen en geel
om de discutabele beslissingen van de leidsman, hetgeen
het spel niet echt ten goede
kwam.

Billy Visser na zijn tweede
gele kaart ook de kleedkamer
opzoeken.
Chris Dölger was nog in staat
om uit een scrimmage de
spreekwoordelijke eer te redden, maar Zandvoort ging er
met boter en suiker in. Veel
ongeloof was er na afloop bij
Zandvoort, dat een aangestelde scheidsrechter zo een
stempel kan drukken op een
wedstrijd.

ding op het middenveld op
een van de Zandvoort spelers.
Zandvoort hield zienderogen
in en rekende op een vrije trap.
Die kregen ze niet maar toen
dat eenmaal beseft werd, lag

Vrij kort na rust was de stand
al opgelopen naar 5-0 toen
echt de vlam in de pan sloeg.
Een doorgebroken speler van
AFC werd door De Vet licht
aangetikt en als een werkelijk groot toneelspeler stierf
hij duizend doden. De arbiter
trapte erin, wees naar de penaltystip en de rapen waren
gaar. Geel voor De Vet en in
de consternatie rondom deze
onterechte strafschop kreeg
Michael Kuijl ook nog een directe rode kaart voorgetoverd
voor een uitspraak die hij later
ontkende te hebben gebruikt.
Niet veel later kon invaller

SOFTBAL

HOCKEY

BILJARTEN

HANDBAL

Vorige week woensdag heeft
het softbalteam van ZSC
niet van Olympia Haarlem
kunnen winnen. Op sportpark Duintjesveld werd het
5-8 voor de bezoekers. De altijd zo succesvolle slagploeg
van ZSC kwam veel laat op
gang. Laura Koning zorgde
in de eerste inning al direct
voor een punt. Zij werd na
een honkslag binnengeslagen door Marcella Balk.
Dat zou tot de vijfde inning
het enige wapenfeit van
de Zandvoortse dames zijn.
Olympia sprokkelde steeds
wat punten per inning bij
elkaar en had na de vijfde
inning er al acht. Toen kwamen de ZSC-dames pas op
dreef wat resulteerde in vier
punten. Afgelopen maandag
is de laatste wedstrijd van
het seizoen gespeeld tegen
Onze Gezellen. In de stromende regen won ZSC 4-2
waarmee het seizoen dus
positief werd afgesloten.

Na de overwinning van vorige
week is ZHC opnieuw koploper. Afgelopen zondag gingen
de dames vol vertrouwen op
bezoek bij het Amsterdamse
Westerpark. De eerste 10 minuten waren de Zandvoortse
dames constant in de aanval
en bleven goed druk naar
voren houden. Het was dan
ook in die periode dat Sandra
Boersma, na een perfecte
aanval, de 0-1 liet noteren.
Westerpark drong daarna wel
aan maar scoorde niet, mede
door het uitstekende verdedigen van ZHC. Tijdens de
rust werd door coach Jeroen
Hofman de tactiek goed doorgenomen wat in de tweede
helft resulteerde in een goede
samenhang tussen de achterhoede, het middenveld en de
aanval. Uiteindelijk was het
Julia Buchel, wie anders, die
voor Zandvoort de 0-2 intikte. ZHC bleef fanatiek doorhockeyen en de 0-3 door Ilja
Noltee was dan ook verdiend.

Vorige week maandag speelden beide Oomstee-teams een
uitwedstrijd. Oomstee 1 wist,
vooral door het verrassend
sterke spel van Tom Hendriks,
Vrije Vogels aan de Wagenweg
een fikse nederlaag te bezorgen. Hendriks wist tweemaal
te winnen en haalde daarmee
de beste score van de dag met
zes punten. Jeroen v.d. Bos
noteerde vijf winstpunten en
Frits Minneboo drie, waarmee
een 14-4 positieve eindstand
gerealiseerd werd. Het team
staat nu in de poule royaal
vierde met 38 wedstrijdpunten. Dezelfde avond nam
Oomstee 2 het in Heemstede
op tegen lijstaanvoerder De
Eerste Aanleg. Daar verliep
het allemaal een stuk moeizamer. Edwin Ariesen en Willem
Esveld wisten ieder nog drie
wedstrijdpunten te pakken en
Lous van der Mije 2, waardoor
met 11-8 verloren werd. Toch
bezet het team daarmee de
derde plaats.

De handbaldames van ZSC
hebben zondag een stevige
kluif aan de reserves van
het Purmerendse VIDO gehad. 10 minuten voor tijd
was het verschil slechts één
punt, aan het einde stond er
een ontluisterende 22-13 op
het score bord. Zandvoort
speelde absoluut niet slecht,
getuige de 11-8 bij rust, maar
was niet opgewassen tegen
een heleboel onverklaarbare
arbitrale beslissingen: drie
Zandvoortse doelpunten
werden om onduidelijke reden afgekeurd en Zandvoort
kreeg drie strafworpen om
dezelfde onduidelijke redenen tegen.
Scores ZSC: Manon van Duijn
5; Lucia v.d. Drift 4; Martina
Balk 2 en zowel Romena
Daniels als Maaike Paap
ieder 1 doelpunt. Komend
weekend start de zaalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen de reserves van
DSOV.

Bas Lemmens verdedigt (archieffoto)

De Zandvoortse formatie was
in het grootste gedeelte van
de eerste helft sterker dan de
gastheren. AFC echter gaf een
lesje omgaan met kansen. Het
begon met een forse overtre-

Overige uitslagen 2e klasse A: Opperdoes – ZOB:
0-6; Aalsmeer – OSV: 2-0;
AMVJ – Monnickendam: 1-0;
Haarlem/Kennemerland
– HBOK: 1-2; Overbos – WVHEDW: 1-5 en DVVA – NFC
werd heel verrassend 0-1.
Komende zaterdag is SV
Zandvoort vrij vanwege een
inhaalweekend. Op zaterdag
27 oktober komt Aalsmeer
naar Duintjesveld.

sport kort

Uitslagen bridgers
Het seizoen 2012-2013 is alweer een aantal weken oud en
de eerste competitie voor promotie en degradatie een feit.
Op de woensdagavond blijkt weinig veranderd te zijn wat
betreft de bovenste twee plaatsen in de A-lijn.
Hans Hogendoorn/Margreet
Paap hebben hun eerste totaaloverwinning te pakken
met 6% voorsprong op Tiny
Molenaar/Wim Brandse. Wel
verrassend is de derde plek
voor het nieuw gevormde paar
Wout Bakker/Jap Sweijen. Drie
paren moeten helaas degraderen naar de B-lijn en hun
plaatsen worden, niet voor de
eerste keer, ingenomen door
Nellie Castien/Ab v.d. Moolen
ruimschoots voor Margreet
van Kuik/Kees Blaas en Lilian
Bosma/Erna Meijer. Vanuit de
C-lijn promoveert het eveneens nieuwe paar Marianne
Giliam/Geert Veldhuisen met
bijna 25% verschil op nummer
twee, Nell Boon/Fini van der
Meulen, terecht (hun laatste
score was 69,05%!) naar de
B-lijn. Zij worden vergezeld
door Rieneke Zwarts/Dick
Verburg.
Ook de donderdagmiddagcompetitie gaf een zelfde beeld
te zien. Hans Hogendoorn/Ko
Luijkx bleken met een verschil
van 25% weer oppermachtig
in de A-lijn, met een tweede
plaats voor Dik Polak/Wim
Veldhuizen. Maria Emmelot/
Ineke Romviel eindigden hier
knap op de derde stek. Nieuwe
paren in deze lijn zijn geworden: Maartje de Wit/Henny
Baard, Dick Parmentier/Cees

Stekelenburg en Nancy en
Theo Noijen. Het was bijzonder spannend in de C-lijn, want
de onderlinge verschillen waren minimaal. De uiteindelijke
promovendi zijn: Thea Greve/
Peter Scholz, Cor van Jaarsveld/
Lies Kool en Leni Ghijsen/Lenie
Post. In de D-lijn echter was
het overduidelijk welk paar
een lijntje hoger mocht gaan
spelen: Antonia Gramberg/
Truus Teuwen hadden maar
liefst een voorsprong van 33%
op de nummers twee, Paul
Zwaanswijk/Leo Steegman en
40% op nummers drie Gonny
Mul/Nanning de Wit. Ook deze
paren gaan de komende weken hun krachten beproeven
in de C-lijn.

Bridgeclub Kostverloren

Ook de nieuwe bridgeclub
Kostverloren heeft de eerste
ronde voor de NBB er op zitten. Op maandag werden Ans
Aukema/Corry Fost eerste.
Vanuit de B-lijn promoveren
Betty Bijer/Keimpe Schuitema
en Cora Heesemans/Diny
Hogendoorn. Leny Peter/Elly
v. Duuren en Joke Ovaa/Loes
Swart gaan het een stapje
lager proberen. Op de vrijdagmiddag is er maar één lijn, die
werd gewonnen door Wil van
Dillen/Noortje Reijn. Als u wilt
kunt u zich alleen voor de vrijdag nog aanmelden.

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
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit
Hoogheemraadschap van Rijnland
La Bonbonnière

P. van Kleeff
Pluspunt
Rabobank Haarlem en Omstreken
Sea Optiek
Shanna's Shoe Repair&Leatherwear
Slender You Zandvoort
Stichting Classic Concerts
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
VVV Zandvoort
Walk of Fame
Zandvoorts Museum
15
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Zandvoorters:
adopteer een
eigen bloembak

Wintertijd
28 oktober

03.00

02.00

Actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

20

Nieuwe pastoor
voor Zandvoort
geïnstalleerd

Actueel

Snacks Het Plein
met stip naar
plaats 9

Prachtige Carmina Burana
De jaarlijkse grote productie van de stichting Classic Concerts hield voor dit jaar drie

stukken in. Voor de pauze de Misa Criola en Navida Nuestra van Ariel Ramirez en na

de pauze het meesterwerk van Carl Orff, de Carmina Burana. Het werd met recht en
letterlijk het klapstuk van de dag in de Agatha kerk.

Op 2 november a.s.
doen wij mee met de

in de Haltestraat

SEA OPTIEK,
zichtbaar beter!
www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

De Mannetjes
Adopteer een
bloembak

De Carmina Burana in de bijna uitverkochte Agatha kerk

door Joop van Nes jr.

Uitvoerenden waren het
koor van de Christelijke
Oratoriumvereniging van
Haarlem dat begeleid werd
door het beste begeleidingsorkest van Nederland,
Sinfonia. Een geweldige
prestatie heeft dirigent Harry
Brasser neergezet. Het koor
was geweldig en het orkest
zelfs subliem. Wat een gevoel voor timing van beide
partijen, werkelijk om van te
genieten.
De beide solisten aan de
vleugels konden terugkijken
op een zeer geslaagd concert.

Ook de sopraan Nienke Otten,
wat een bereik heeft zij, en
bas Pieter Hendriks, met een
schitterende warme stem,
konden oprecht spreken van
een topprestatie. Wat minder
kwam tenor Marten Smeding
uit de verf. Vooral bij de Misa
Creola kwam hij regelmatig
volume te kort om zijn partij
op te laten vallen.
De Carmina Burana blijft een
prachtig verhaal apart. Veel
Zandvoorters zullen zich de
openlucht uitvoering in 2004
nog goed kunnen herinneren.
Nu stond er een koor en een
orkest van naam en faam die
er mochten zijn. Het soms

Treggings

€ 6,-

‘“Adopteer een
parkeerplek” zal vast
ook wel aanslaan’

Handbalsters
winnen eerste
zaalwedstrijd

Licht op groen voor
Seniorenvereniging
Het afdelingsbestuur van ANBO Zandvoort was afgelopen dinsdag duidelijk verrast door de grote opkomst van
zoveel enthousiaste leden in theater De Krocht. Tijdens
de bijeenkomst konden de leden al hun vragen stellen
over de afscheiding van de landelijke ANBO.
door Nel Kerkman

Shopping
Dinner Night

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

Sport

23

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

2 voor

€ 10,-

bombastische maar ook vaak
opvallend rustige en tedere
meesterwerk van Orff kwam
geweldig uit de verf. Terecht
kregen de muzikanten na afloop een groot ovationeel applaus dat heel lang aanhield.
Opvallend was het dat de
kerk, die uitermate geschikt is
als concertzaal, niet helemaal
vol was. Een kleine 300 kaarten waren er verkocht en dat
is, gezien de prijs (hetzelfde
concert was in Haarlem € 8
duurder) en de kwaliteit van
het gebodene aan de lage
kant. “Ik ben ook niet tevreden over de opkomst. Veel
Zandvoorters hebben echt
wat gemist. Zelfs het gemeentebestuur schitterde
door afwezigheid en dat is
spijtig”, aldus Peter Tromp,
de voorzitter van de stichting
Classic Concerts. Uw recensent echter heeft met volle
teugen genoten van dit bijzondere concert.

In de laatste nieuwsbrief gaf
het afdelingsbestuur van
ANBO Zandvoort aan dat zij
per eind 2012 de bestuursfuncties unaniem zullen beëindigen. Zij kunnen zich niet
vinden in de nieuwe richtlijnen van het landelijk bestuur.
Vooral de plaatselijke belangenbehartiging die gewijzigd
zal worden in een regionale
belangenbehartiging vindt
het bestuur onaanvaardbaar.
Toelichting genomen besluit
Met een hartelijk welkom
opende voorzitter Fred
Kroonsberg de bijeenkomst.
Hij gaf aan voor de pauze
het bestuursbesluit te wil-

len verduidelijken en na de
pauze alle vragen te zullen
beantwoorden. Kroonsberg
gaf in het kort een uiteenzetting van de knelpunten tussen de landelijke organisatie
en de lokale afdelingen. Niet
alleen Zandvoort maar ook
andere afdelingen zijn het
met de genomen maatregelen niet eens en kunnen zich
er niet meer in vinden om van
bovenaf geregeerd te worden.
Inmiddels heeft de landelijke
ANBO op 15 oktober naar de
leden een brief verzonden
waarin zij het standpunt van
afdeling Zandvoort zeer betreuren. Ook deze brief kwam
voor de pauze ter sprake.

vervolg op pagina 9
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Dit kan op ZINDERENDE Zondag 4 november.
Boek nu bij VVV Zandvoort! (023-5717947)

Van 29 oktober t/m 2 december wordt
uw rolcontainer schoongemaakt!
Kijk op pagina 22
Gemeente Zandvoort

1

waterstanden

familieberichten
Na een mooi en lang leven is overleden

Nettie Spits
Amsterdam 				
24 februari 1919			
		
		
		
		
		

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

Zandvoort
22 oktober 2012

Jan Smit
Greetje en Rob
Coby
Hans en Tiny
Klein- en achterkleinkinderen

Nettie ligt in het uitvaartcentrum Tollensstraat 67,
Zandvoort, waar jullie afscheid van haar kunnen nemen op zaterdag 27 oktober van 15.30 tot 16.15 uur.
De crematie zal plaats vinden op maandag 29 oktober
om 14.00 uur, in crematorium Haarlem, Vergierdeweg
273, Haarlem. Na afloop ontmoeten wij elkaar.
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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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Spotlight

Iets te (ver)kopen?
Plaats een
Zandkorrel
Zie pagina 16

2

MARION
MEETS
SARAH
Je vriendinnen, Marijke, Annette, Anita, Els, Jolanda, Gwen,
Anja, Noor, Astrid, Sylvia, Destiny en Daisy.
Wij komen vrijdag met je proosten!

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl
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Juf Boutouta 40 jaar in het onderwijs

Vorige week werd juf Marianne Boutouta in de bloemetjes gezet omdat ze 40 jaar in het

onderwijs werkzaam is. De exacte datum is eigenlijk in deze week maar omdat het nu
herfstvakantie is, hadden haar collega’s het een week eerder gepland.

27 Nacht van de Nacht - Een avond/nacht

zonder verlichting, om belang van de duisternis voor de
gezondheid van mens en dier te benadrukken.

27 Open NK Garnalenpellen - Finale in café Oomstee,
aanvang 17.00 uur

27 Museumpodium - Live klassiek met hoboïst Paloma
de Beer en pianist Giel Smeets. Aanvang 15.00 uur

28 Rondje Dorp - Kroegentocht met spelletjes. Aanvang
13.00 uur

NOVEMBER

3		

Nationale 50+ dag - Georganiseerd

3		

NK Golfsurfen 2012 - Watersport

door VVV Zandvoort. Tevens kick-off van de
‘Neem je niets voor en doe van alles’-week

vereniging Zandvoort, 09.00-17.00 uur

3 t/m11 Kunstweek - Thema: Kunstoog.
		

Diverse kunstzinnige activiteiten

3 t/m11 ‘Neem je niets voor en doe van alles’ week

		

Diverse activiteiten, samengesteld door VVV Zandvoort

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 25/10 - 31/10

Tinkerbell

het geheim van de vleugels - 3D (NL)

DO-VR-ZA-ZO-WO om 13.30 uur

Brammetje Baas (NL)

DO-VR-ZA-ZO-WO om 15.30 uur

De Verbouwing

DO t/m DI om 19.00 uur

Juf Marianne Boutouta (r.) en directeur Carla Went

Totaal verrast was ze toen
directeur Carla Went met
een reusachtige taart en
bos bloemen de lerarenkamer binnenkwam. De
aimabele juf begon na de
kweekschool als 19-jarige
een paar uur in de week op
de Hannie Schaftschool.

Vervolgens diende zich
een school in Schiedam
aan waar ze meer uren kon
maken. Ondertussen had
zij haar echtgenoot leren
kennen en na het huwelijk verhuisde het kersverse
bruidspaar naar Parijs om
daar 2 jaar te blijven. Weer

Teresa Mok en Jerry Kramer
openen aanval op huurbeleid De Key
Het huurbeleid van woningcorporatie De Key blijft de ge-

The Bourne Legacy

moederen bezig houden. VVD-raadslid Jerry Kramer en Te-

DO t/m DI om 21.30 uur

Mon Pire Cauchemar
WO om 19.30 uur

Skyfall

resa Mok van APRZ hebben samen op persoonlijke titel een

brief gestuurd naar De Key, naar aanleiding van een artikel

WO om 21.45 uur (uitverkocht)

in de Zandvoortse Courant over de schommelende huur-

MovieDinner arrangement weer te koop!
6 november Cinema Nostalgie
Vanaf 8 november: SINT & DIEGO

ook om het huurprijzenbeleid aan te passen.

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Kroegentocht met spelletjes

terug in Zandvoort kwam de
Plesmanschool in zicht maar
toen de Nicolaasschool zich
meldde was ze direct verkocht en daar geeft ze nu
nog steeds les. Namens de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met dit
mooie jubileum.

prijzen. Zij vragen regiomanager Elenbaas om uitleg maar

Volgens Jerry Kramer is De
Key duurder dan andere woningcorporaties in de regio.
Dat De Key is afgestapt van
het EMM-beleid om 80%
van de maximale huurprijs
te rekenen op basis van het
inmiddels ingevoerde puntensysteem, is volgens beide
briefschrijvers slecht voor de
doorstroming van beschikbare woningen. “De Key maakt
hierdoor woningen onnodig
duur en gooit op die manier
de woningmarkt in het slot”,
is de stellige overtuiging van
Kramer. “Er zijn te weinig sociale woningen beschikbaar
voor ouderen, jongeren en

alleenstaande ouders. Door
de huurverhogingen op basis van het puntensysteem
verdwijnen die huizen naar
de vrije sector. En mensen
met een inkomen tussen de
€ 36.000 en € 40.000 per
jaar vallen nu tussen de wal
en het schip, want die verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig
voor een vrije sectorhuis. En
waarom moeten alleenstaanden voor hetzelfde huis € 100
meer betalen? Wij vinden dat
vele Zandvoorters door dit
huurprijzenbeleid worden
gedupeerd. Omdat De Key
nu ook vrije sectorwoningen

column

Volgens mij…
kan ik aankomende zondag
een uur langer doorslapen.
Ik ben en blijf nu eenmaal
een slaapkop. Met genoegen
zal ik straks de wekker een
uur terug draaien. Bij het
idee word ik al vrolijk.
Vandaar dat ik, afgelopen
maandagochtend, recht op
in mijn bed zat. Rond acht
uur werd ik met een luid gebeier wakker gemaakt. “Wat
is er aan de hand”, vraag ik
me half slapend af. Om
polshoogte te nemen stap
ik mijn warme bed uit om
de oorzaak van het lawaai
te ontdekken. Het is mistig
en ik zie geen dingen die mij
verontrusten. “Als er oorlog
is dan moet de sirene toch
ook af gaan”, mopper ik en
stap terug in bed. Pas later
op de dag herinner ik me
het klokgebeier en bel de
buurvrouw op. Tenslotte is
zij lid van de katholieke kerk.
“Geen idee”, zegt ze, “misschien is het een actie van
de nieuwe pastoor? Hij heeft
aangekondigd om 3 keer per
week een vroege mis te gaan
geven.” Nou het is goed dat
ik het weet, dan kan ik me
er alvast op voorbereiden!
Alleen vraag ik me even af of
de gelovigen door de week
ook zonder klokkenspel richting kerk kunnen gaan. Op
zondag ben ik na al die jaren
wel gewend aan het gebimbam.

via een makelaar aanbiedt,
krijg je de ongezonde situatie
dat mensen uit bijvoorbeeld
Maastricht wel voor een duurdere huurwoning in aanmerking komen en Zandvoorters
zelf niet. Wij krijgen de indruk
dat De Key alleen maar kijkt
naar de centjes en niet naar
het belang van de inwoners
van Zandvoort”, zo stellen Trouwens, het wordt een geweldig weekend. Zaterdag
Kramer en Mok.
avond is het de ‘Nacht van
Tot nu toe heeft De Key nog de Nacht’. Dan kan je, als er
niet gereageerd op de brief geen wolken zijn, de prachvan Mok en Kramer. Mocht het tige sterrenhemel bewondeantwoord onbevredigend zijn, ren. Ook Zandvoort doet er
dan overweegt Kramer moge- aan mee en draait de verlichlijk raadsvragen aan B&W te ting uit bij het raadhuis en
gaan stellen. Tenslotte heeft de Protestantse kerk. Bij de
De Key de morele plicht iedere watertoren brandt al jaren
Zandvoorter die voor een so- geen verlichting meer dus
ciale woning in aanmerking die kan overgeslagen workomt, zo goed mogelijk te den. Tenslotte is zondag uithelpen. Kramer tot slot: “Nu geroepen tot de Dag
bestaat de indruk dat De Key van de Stilte. Zouden
er meer op uit is voor zichzelf de kerkklokken voor
zoveel mogelijk geld binnen één keer…? Ik durf het
bijna niet te vragen.
te halen.”
Nel Kerkman

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

13 oktober - 19 oktober 2012
Geboren:

Kensi Noa, dochter van: Ottho, Michiel en: Schmitz, Nina
Jessica.
Estelle Tess, dochter van: Paap, Erwin en: Koning, Mireille.

Gehuwd:

Moerkerk, Jesse Emiel en: de Groot, Eline Mirjam.

Overleden:

Draijer, Albertus, oud 74 jaar.
Jongejan geb. Smith, Annelies, oud 57 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves en dr. T.G. van der Linden
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker en diaken J. Belt
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

De ouderenadviseur telefoon: 5719393
De ouderenadviseur informeert, adviseert en geeft u ondersteuning, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis kunt blijven wonen. Doordat de ouderenadviseur goed op de hoogte is van
de diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
financiën, kan zij samen met u naar een passende oplossing zoeken.
De ouderenadviseur is professioneel, onafhankelijk en heeft
beroepsgeheim. De ouderenadviseur kan u hierbij met raad en
daad bijstaan.

Yogales voor (ex) kankerpatiënten
Yoga helpt bij het tot rust komen en te ontspannen. Juist als je ziek
bent (geweest) is het fijn om positief met je lichaam bezig te zijn. Er
zijn yogamatten en kussens aanwezig. Wij adviseren u gemakkelijk
zittende kleding te dragen tijdens de les.
10 lessen Kostprijs € 50,Vrijdag 09:30 – 10:30 uur
23 november t/m 21 december
In de kerstvakantie is er geen les. Vrijdag 11 januari t/m 8 februari

Kunst met 10! Met Tineke van 10 voor jezelf.
Kinderen en Kunst. Kunst maken is nooit goed of fout, alles mag.
Goed voor kinderen om 2 uur geen regels te voelen. Elk kind
wordt er blij van.
Woensdag 14:00 - 16:00 uur

Samen leren koken en samen eten

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort

Typevaardigheid

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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 Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Vischloopers menu
Al 3 jaar een groot succes
Iedere woensdag vanaf 17.00 uur:

Heerlijke vis, met friet & sla
€ 6,95

Gezond koken en snacken met je kind! Samen genieten van bedenken, bereiden en eten. Leer je kind hoe leuk en lekker gezond
snacken kan zijn.

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

Overige dagen op afspraak.

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Kooking ouder en kind, gezonde kerstsnacks

colofon

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Uw banketbakker van Zandvoort

31 oktober t/m 14 november € 15,-

Donderdag 10:00 – 17:15 uur

Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Een heerlijke bananen soes
van € 1,95 voor € 1,70

Kooking 4 kids
Donderdag 15:00 – 17:15 uur

17 januari t/m 7 februari

Als je 8 jaar bent of ouder is er de mogelijkheid om blind te leren
typen volgens het tienvingersysteem. We maken gebruik van het
programma TypeWorld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10
vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten thuis 10 tot 15 minuten per dg oefenen met behulp van het typeprogramma TypeWorld.
Donderdag 15:30 – 16:45 uur

31 januari t/m 25 april

Workshop Tarot voor Beginners
Bij de Tarot gaat het om de bewustwording van het onbewuste.
Ieder mens heeft momenten dat hij persoonlijke vragen heeft, maar
niet bij de antwoorden kan komen. Het antwoord zit in je, maar je
kunt er even niet bij. De Tarot is een beproefd hulpmiddel om die
antwoorden te vinden. Gelieve uw eigen spel mee te nemen zodat
u thuis ook kunt oefenen.
Dinsdag 19:00 – 21:30 uur

13 & 20 november

PowerPoint
PowerPoint is het toonaangevende programma op het gebied van
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer. Zo kunt u
aan uw vakantiefoto's, zakelijke presentatie, verjaardag enz. een speciaal tintje geven. Het verfraaien met animaties en speciale effecten
is overweldigend en u kunt kiezen uit een groot aantal sjablonen.
Dinsdag 19:30 - 21:30 uur

30 oktober t/m 27 november

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023. 57.40.330

Zin in bloemen?
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.
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Met oog en oor
de badplaats door

Adopteer een openbare bloembak
De gemeente is al begonnen met het naar binnen halen

van de bloembakken, die her en der in het dorp staan.
Vanwege de bezuinigingen zullen er volgend jaar veel

minder bloembakken op straat gezet worden. Bewoners
kunnen echter meehelpen om Zandvoort ook volgend

jaar toch weer ‘fleurrijk’ te krijgen door een bloembak te
‘adopteren’.

De bloembakken verzameld bij de remise

De gemeente zoekt, zoals
bekend, naar mogelijkheden om te bezuinigen. Een
van de mogelijkheden, die
geen langdurige consequenties heeft op bijvoorbeeld de
groenvoorzieningen, is het
bezuinigen op de bloembakken. De bakken aan de
Hogeweg waren gehuurd en
zullen dus verdwijnen. Maar
de ‘geraniumtorens’ zijn eigendom van de gemeente
en worden weer opgekweekt
en teruggeplaatst. Ook de
bloembakken met vaste
struiken, of bloembakken
die niet verplaatst kunnen
worden, blijven voorlopig
gehandhaafd.

Bloembak adoptie

Van de bloembakken die

de gemeente jaarlijks vult
met zomerbloemen zal een
gedeelte niet terug komen.
Deze bloembakken kunnen
nu, onder voorwaarden, beschikbaar gesteld worden
aan de bewoners. Na uw
melding krijgt u bericht dat
de bloembak drie zomers bij
u voor de deur blijft staan
en belooft u de bak met eigen planten te beplanten en
goed voor de bloembak te
zorgen. Na deze tijd wordt
er geëvalueerd en beoordeeld of de uitgifte van de
geadopteerde bloembakken wordt gehandhaafd.
Belangstellenden voor een
bloembakadoptie kunnen
dit kenbaar maken via de
gemeentelijke meldlijn (0235740200).

Groenarme buurten

Met name in buurten met
veel woningen per hectare is particulier groen bij
de voordeur een welkome
aanvulling die bijdraagt
aan de groenbeleving van
de burgers. Bewoners van
met name de Stationsbuurt,
de buurt ten noorden
van het busstation, de
Letterkundigenbuurt, het
Centrum en HogewegHaarlemmerstraat worden
uitgenodigd om een bloembak te adopteren. Indien
de openbare ruimte voor
het huis voldoende groot
en geschikt is, dan kan de
wens om een gemeentelijke
bloembak te krijgen worden
ingewilligd.

Voorkom overlast

Een groenrijke straat kan
echter ook leiden tot problemen. Soms is het resultaat:
versmalde stoepen, kapotte
bloembakken, verwijderde
tegels voor beplanting, het
niet onderhouden van de
beplanting of het plaatsen van particuliere hekjes.
Dit draagt niet bij aan een
fraaie groenbeleving maar
leidt tot onverzorgde openbare ruimten en soms zelfs
tot gevaarlijke situaties voor
het verkeer.
In veel gevallen kan particulier beheer van bloembakken een prima oplossing
zijn voor een groene buurt.
Helpt u dus Zandvoort
groen te houden, ondanks
de noodzakelijke bezuinigingen.

ZANDVOORT SCHOON!?
en weelderig groen…

Gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort wil voorkomen dat bewoners overlast ondervinden van overhangend groen uit de tuin van particulieren.
De bomen en struiken in tuinen langs de openbare weg zijn op
diverse plaatsen soms erg uitgegroeid. Op zich kan dat een fraai
beeld geven. In sommige gevallen is dit hinderlijk voor mensen die
er passeren of leidt het tot onveilige verkeerssituaties. Kijk eens in
uw eigen tuin of de beplanting overlast veroorzaakt? Wij rekenen
graag op uw medewerking.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!? en groen…

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

Filmopname

In opdracht van VVV Neder
land en in samenwerking
met VVV Zandvoort zijn afgelopen zaterdag filmopnames gemaakt in het oude
gedeelte van Zandvoort en
in het Juttersmu-ZEE-um.
De film wordt straks gebruikt om de vernieuwde
landelijke VVV website,
waar ook Zandvoort in
voorkomt, te promoten. De
filmploeg van Veldkamp
Produkties en de figuranten
waren aangenaam verrast
over de kleinschaligheid van
de dorpskern en het gezellige aanbod met nieuwe
attracties in het JuttersmuZEE-um. Tussen de bedrijven door werd er nog een
hele grote krab door een
visser binnengebracht die
direct een plaatsje kreeg in
één van de zeeaquaria.

Cinema Nostalgie

Elke eerste dinsdag van
de maand opent Cinema
Nostalgie haar deuren. Op
6 november wordt de film
‘Le Gendarme de Saint
Tropez’ uit 1964 vertoond
met in de hoofdrollen Louis
de Funès, Geneviève Grad
en Jean Lefebvre. Ontvangst
met koffie, thee en cake
vanaf 13.00 uur. De film begint om 13.30 uur. Kosten:
€ 7 inclusief Belbus, film, koffie/thee en toeslag. Zonder
belbus: € 6. Wilt u gebruik
maken van de Belbus, bel
dan naar Pluspunt tel.
5717373. Losse kaarten (zonder Belbus) zijn op de dag
zelf te koop bij de kassa
van Circus Zandvoort. Zoals
altijd zijn Ko en Joke Luijkx
behulpzaam bij de instap in
de lift en/of naar de stoel.

Zeereis door de tropen

In de Agatha kerk organiseert
Pluspunt elke woensdag
tussen 10.00 en 12.00 uur
het Inlooppunt. Hier kunt u
elkaar ontmoeten en gezamenlijk koffie drinken. Ook
komen er af ten toe speciale
korte lezingen of diapresentaties aan bod. Jaap Bouma
zal verschillende ochtenden een presentatie komen
geven. Komende woensdag 31 oktober zal Jaap zijn
1ste diapresentatie geven:
“Zeereis door de tropen”.
Jaap ging 60 jaar geleden
als jong koopvaardij-officier
van Rotterdam naar voormalig Nederlands-Oost-Indie. U
bent van harte welkom, de
toegang is gratis.

AWD en social media

Afgelopen zaterdag lanceerde de beheerder van
de Amsterdamse Water
leidingduinen een nieuwe
interactieve website voor
het gebied. De eerste herfstfoto's van bijvoorbeeld de
damhertbronst zijn al door
enthousiaste bezoekers geplaatst. De site is een social
media-platform; een integratie van Facebook, Twitter
en Google Maps. Bezoekers
kunnen hun foto's of filmpjes direct uploaden en met
elkaar delen. Ook boswachters, schaapherders en vrijwilligers plaatsen hier hun
informatie. Met een geïntegreerde kaart en 360° beeld
is het nu makkelijk om te
zien waar je mooie herten
kunt spotten of juist de rustige plekken kunt vinden om
te wandelen.

In geval van nood

De gezamenlijke veiligheidsdiensten komen
steeds vaker een probleem
tegen. Bij ongevallen blijken slachtoffers heel vaak
een nog werkende GSMtelefoon bij zich te hebben maar kunnen ze geen
direct nummer vinden van
een contactpersoon. Om
dit probleem te ondervangen wordt voorgesteld om
een bepaald code aan te
maken: de ICE-code. De afkorting staat voor In Case
of Emergency (in geval
van nood) en is een internationaal erkende code.
Achter de code zet u het
telefoonnummer van de
contactpersoon waardoor
die eerder bereikt kan worden. Mochten er meerdere
personen zijn, dan kunt u
de code simpel aanpassen door bijvoorbeeld ICE1
of ICE2 of ICE3. Het kost u
niets, behalve een beetje
tijd, en het helpt de politie,
brandweer, ambulancemedewerkers en artsen, heel
veel op momenten dat het
erop aan komt.

Over en uit

Het strandseizoen is bijna
voorbij voor de seizoensgebonden strandpaviljoens. Er
zijn al veel paviljoens naar
de winterstalling gebracht.
Zo te zien aan de half afgebrande catamaran op het
strand had kennelijk een
zeiler geen zin meer om
zijn boot naar de berging
te brengen. Of is hier sprake
van vandalisme? Het ziet er
in elk geval erg triest uit!
5
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Vraag nu al de ZandvoortPas 2013 aan!
zie pagina 12

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation
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Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

Reparatie en onderhoud van alle merken

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

Vrijdagavond 2 november
van 17.00 tot 22.00 uur

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Winkeliers in en rondom Jupiter Plaza
in de Haltestraat
De bedrijven bieden u deze avond diverse,
lekkere, leuke, lieve, mooie, smakelijke en
verrassende aanbiedingen en acties
Houd dus deze avond vrij en kom ook langs!!!
Volgende week meer info...

KOOPRUIL
Ruim en vrijstaand herenhuis aan de

Prins Mauritshof 4 in Steenwijk.
De woning is gelegen in de directe
omgeving van NS Station, Medisch
Centrum en slechts 5 minuten van
het centrum. Giethoorn op ca 4 km
afstand, Meppel ca 11 km
Vraagprijs € 274.000,Ruilen tegen ruime flat in Zandvoort
in een vergelijkbare prijsklasse.
Details m.b.t. deze woning vindt u via
de onderstaande link.
Http://www.funda.nl/koop/steenwijk/
huis-47870937-prins-mauritshof-4/
Contactgegevens: J. Meijer
tel# 0521852161, mob#. 0644952778

ZANDVOORTSE KROEGENTOCHT
2012
DIT JAAR STARTEN RUIM 170 DEELNEMERS UIT DE
GEZELLIGSTE CAFE’S VAN ZANDVOORT

OOMSTEE
DE LAMSTRAEL
FIER
KOPER

DE SCHARREL
LAUREL & HARDY

SAM SAM

KLIKSPAAN

BUITENSPEL

YANKS

WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS EEN GEZELLIGE DAG!
AANVANG 13.00 UUR
ALLEEN BOVEN 18 JAAR
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Inschrijving 6e Circuit Run geopend
Op 24 maart komend jaar vindt de 6e editie van de Runner’s
World Zandvoort Circuit Run plaats. De inschrijving voor het

spectaculaire hardloopevenement is vanaf heden geopend.
Er kan gekozen worden uit de hoofdafstand 12 km, de Ladies
Circuit Run 5 km, Men’s Circuit Run 5 km en diverse afstanden voor de jeugd.

De CircuitRun in 2012 | Foto: archief Chris Schotanus

Deelnemers aan de Runner’s
World Zandvoort Circuit
Run kunnen dit jaar geld
doneren aan Stichting ALS
Nederland, het goede doel
dat de komende editie in samenwerking met Rotaryclub
Zandvoort aan het evenement van organisator Le
Champion is verbonden.
Bijna 12.000 deelnemers,
waarvan ruim 400 inwoners van Zandvoort, deden
vorig jaar mee aan het eerste

lustrum van de Zandvoort
Circuit Run. Naast de nieuwe
parcoursrecords bij de mannen en de vrouwen op de 12
km, zorgde de combinatie
van het mooie weer, het afwisselende parcours, de enthousiaste deelnemers, de
vele supporters en de diverse
festiviteiten in het dorp voor
een waar jubileumfeest.
Uiteraard is er voor bedrijven
ook weer de mogelijkheid
deel te nemen. De Business

Het doel van de nieuwe website is om burgers en ondernemers beter van dienst te
zijn. Alle belangrijke gemeentelijke informatie is 24 uur
per dag beschikbaar in het
nieuwe ‘digitale gemeente-

huis’ via www.zandvoort.nl.
Ten opzichte van de vorige
website is er veel vernieuwd:
een betere zoekmachine en
een duidelijke navigatiestructuur. Bovendien voorziet

Loodgietersbedrijf Spolders BV

Run 12 & 5 km staan op het
programma. Bedrijven krijgen diverse extra’s; zo starten zij in een bevoorrecht
startvak en wordt het team
voor de start op de foto gezet. Een ideaal evenement
om samen met collega’s
een sportieve dag uit te zijn.
Vorig jaar verschenen bijna
2.000 businesslopers aan de
start.
Voor de jonge kinderen is
er de Kids Circuit Run over
0,9 en 2,5 km en scholieren
kunnen deelnemen aan het
Scholenkampioenschap over
4,2 km. Beide groepen blijven
op het circuit en ervaren
meedoen als spectaculair.
Inschrijven voor de Runner’s
World Zandvoort Circuit Run
2013 kan via www.rwcircuitrun.nl. Het gehele weekend
van 23 en 24 maart 2013 staat
in het teken van sportiviteit.
Op zaterdag staat de derde
editie van de wandeltocht
‘de 30 van Zandvoort’ gepland. Inschrijven daarvoor
is mogelijk vanaf 1 november.
Kijk voor meer informatie op
www.30vanzandvoort.nl.

Nieuwe website voor gemeente Zandvoort
De gemeente Zandvoort gaat komende maandag 29 oktober
online met een nieuwe website. De verbeterde gemeentelijke website is gemakkelijk toegankelijk, heeft een logische indeling, één loket waar alle producten en diensten
van de gemeente in staan, maar bovenal heeft de nieuwe
website een frisse uitstraling gekregen.
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de website in de meest actuele informatie over circa 400
producten en diensten voor
inwoners en ondernemers.
Om direct bij de gewenste
informatie te komen is de
website op verschillende
manieren te raadplegen. Zo
is er een indeling gemaakt
in de doelgroepen: Inwoner,
Bezoeker, Ondernemer en
Bestuur. Deze doelgroepen
hebben allemaal een eigen
overzichtspagina met de belangrijkste informatie.
Verantwoordelijk wethouder Andor Sandbergen: “Dit
is een goede basis voor een
succesvolle elektronische
dienstverlening richting de
inwoners, ondernemers en
bezoekers van Zandvoort.
De digitale gemeente komt
er aan en de website is de
eerste grote stap om dit te
bewerkstelligen.”

door Erna Meijer

Een van oorsprong echt familiebedrijf. Dat kan met recht

gezegd worden over Loodgietersbedrijf Spolders. Dennis
Spolders (39) zwaait sinds twee jaar alleen, als enige eige-

naar, de scepter. Maar met trots vertelt hij hoe het bedrijf
oorspronkelijk is gestart.

“In 1945 zijn mijn opa en zijn
broer met een bakfiets en wat
gereedschap begonnen met
het uitvoeren van diverse daken loodgieterswerkzaamheden. In 1963 traden mijn vader
en zijn twee broers ook toe tot
het bedrijf, dat oorspronkelijk
vanuit de Wilhelminaweg
en een paar gehuurde garageboxen werd gedreven.
Na 15 jaar samenwerking is
Spolders Loodgietersbedrijf
opgesplitst in twee ondernemingen”, vertelt Dennis.
Zijn bedrijf werkt voor 90%
in het dorp, onder andere
ook voor de gemeente, woningbouwvereniging De Key
en Woonzorg Nederland. Daar
zitten grote klussen bij, zoals
een renovatie van 30 appartementen en in 2011 zijn in de
Jan van Galenstraat de daar
liggende 30 garages door ons
voorzien van nieuwe dakbedekking. “Deze garages liggen
namelijk onder de riolering

en nadat eerst het ‘duinstruweel’ verwijderd was, zijn er
tevens ‘infiltratiekoffers’ aangebracht om het hemelwater
op te vangen en weg te laten
lopen. Een gigantisch karwei.
Daarnaast is het elektronisch
signaleren van wateroverlast
onder meer toegepast in ons
gemeentehuis en eveneens
in het gemeentehuis van
Grootebroek”, vertelt hij.
Naast de vele reguliere diensten die Spolders u kan bieden, zoals het aanleggen van
leidingen voor gas en water,
het ontstoppen van rioleringen en hemelwaterafvoeren,
dakwerken, aanleggen en onderhoud van Cv-installaties,
loopt het bedrijf zeer zeker
voorop op het gebied van
technologische en innovatieve ontwikkelingen. Zo is
het bedrijf vergevorderd met
het legionellabeheer. Zoals
bekend mag zijn veroorzaakt
de legionellabacterie de be-

ruchte en zelfs in sommige
gevallen dodelijke veteranenziekte. Spolders heeft
zowel bij de veertig douches
van SV Zandvoort als bij de
Zandvoortsche Hockeyclub
een systeem aangelegd,
waardoor automatisch deze
douches met water van meer
dan 60°C. om beurten minimaal gedurende 20 minuten
één keer per week worden
gespuid. En dat zowel in de
zomer als in de winter. Dennis
geeft dan ook terecht trots
aan dat Spolders in NoordHolland als eerste deze elektronisch gestuurde douches
heeft geïnstalleerd.
Sinds maart 2011 is het bedrijf
voorzien van 16 zonnepanelen op het dak, die tezamen
zorgen voor een reductie
van 1/3 van de jaarlijks gebruikte energie. Ook hiervoor
kunt u dus bij hen terecht.
Daarnaast is Spolders gespecialiseerd in allerlei medische
aanpassingen, en niet alleen
voor douchestoelen en handgrepen. De elektrotechnische
en commerciële achtergrond
van Dennis is ook te merken
bij de computer gestuurde
administratie: zo hoeven zijn
drie medewerkers geen werkbonnen meer in te vullen, omdat alle opdrachten en afwerking nu via hun I-pad lopen.
Hij streeft ernaar om bijvoorbeeld ook de facturen aan
particulieren via de e-mail te
gaan versturen. Zijn website,
die hij zelf bijhoudt, getuigt
van zijn kennis op dit gebied.
Zo kunt u via www.spolders.
nl een afspraak maken en zijn
ook bestellingen middels de
webwinkel mogelijk.
Loodgietersbedrijf Spolders
BV, Curiestraat 2G, tel. 5712630.

MovieDinner terug van weggeweest
Vanaf deze week is het MovieDinner arrangement weer terug van weggeweest en

bovenal vernieuwd. Het arrangement bestaat uit een drie-gangen diner bij Grand
Café Neuf óf bij Grand Café XL en toegang tot de bioscoop van Circus Zandvoort.
Het MovieDinner Menu is
speciaal samengesteld door
beide restaurants en bevat
meerdere heerlijke keu-

zes. De bioscoop van Circus
Zandvoort vertoont dagelijks de nieuwste films en
het diner kan op alle dagen

geboekt worden. Dit arrangement voor een compleet
avondje uit is te koop voor
€ 24 bij Circus Zandvoort.
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Ondernemer van het jaar 2012

Gemeente Zandvoort

(Stemmen kan tot uiterlijk 6 november a.s.)

Stem op de ondernemer die volgens u in 2012 het meeste LEF toont!
Stuur een mail met de naam van het bedrijf naar

ovhj@zandvoortsecourant.nl

Actie vanaf

donderdag 25 oktober
t/m zondag 28 oktober
 Oat bran, familie recept fijn volkoren € 1,95
 5 grote krentenbollen, rijkelijk gevuld € 1,95
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

OUD HOLLANDSE KEUKEN

APK

€ 8,50

Pannenkoeken vanaf € 4,95
Poffertjes € 3,95
Stamppot € 4,25 500 gr
OUD HOLLANDS DAG MENU € 8,50
Gekookte aardappelen, Hollandse groenten
Sudderlapjes, gehaktbal, speklapjes, kip.

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

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

Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

Residence Pandora
ZANDVOORT - POSTSTRAAT 11

•
•
•
•
•
•
•
•

8 riante appartementen
& 1 penthouse
Nog enkele appartementen te koop!

Appartementen met 2 of 3 slaapkamers
Bruto woonoppervlakte vanaf 114 tot 149 m²
Terras vanaf 12 m²
Privéparkeerplaatsen in beveiligde parkeerkelder
Appartementencomplex voorzien van lift
en videofooninstallatie
Luxe afwerking, gebruik van duurzame materialen
Koopsommen vanaf € 395.000,- v.o.n.-

Voor informatie en/of bezichtiging :
VoF Cocarde : tel. 023-5714165
www.residence-pandora.nl

Architect
REMO DE BIASE Architecten
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.debiase.nl
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Projectontwikkelaar
VOF Cocarde
Hogeweg 30
2042 GH ZANDVOORT
T: 023-571 41 65
F: 023-573 59 51
www.residence-pandora.nl

Makelaar

Greeven makelaardij
Tel. 023-5739234
www.greevenmakelaardij.nl

Pastoor Wagemaker geïnstalleerd
Vorige week vrijdag is pastoor Matthieu Wagemaker
officieel geïnstalleerd als pastoor van de parochies van
Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. Dat

gebeurde door deken Cassee in de parochiekerk van Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Overveen tijdens een
dienst die bol stond van de symboliek.

Pastoor Matthieu Wagemaker krijgt een bloemenhulde

Een goed gevulde kerk was
er getuige van dat de diverse
vicevoorzitters van de vier
kerkbesturen, de pastoor is
de voorzitter, geschenken
gaven aan Wagemaker waarmee zij duidelijk maakten

dat hij aanvaard werd als de
nieuwe pastoor en administrator. Hieraan vooraf werd
de brief van bisschop Punt
van het bisdom Haarlem/
Amsterdam voorgelezen
waarin hij aan Wagemaker

Politiek verslag

vraagt om deze positie te
gaan bekleden. Ook de officiële brief van aanstelling
werd voorgelezen. De gezangen tijdens de mis werden
door een koor van de vier
parochies gezongen. Aan
het einde van de dienst ging
Wagemaker met zijn ouders
nog in gebed bij het Mariaaltaar voordat hij met een
geestige en geestelijke toespraak de kerkgangers toesprak en zichzelf voorstelde.
Pastoor Wagemaker gaat in
de pastorie van Zandvoort
wonen.

Afrikaanse bisschop

Direct een dag later was
Wagemaker gastheer van
de Afrikaanse bisschop mgr.
Simon Ntamwana van het
bisdom Gitea in Burundi.
Een eervol bezoek voor de
nieuwe pastoor. Burundi behoort tot een van de minst
ontwikkelde landen in de

wereld. Mgr. Ntamwana was
de gast van Wagemaker samen met de hulpbisschop
en enkele anderen. Het bisdom Haarlem/Amsterdam
onderhoudt een vriendschaps- en supportrelatie
met zijn bisdom. De bisschop is in Nederland om
de vriendschapsbanden te
onderstrepen en om hulp
voor de inwoners van het
door oorlog verwoeste land
te zoeken. “Wij hebben nu
vrede maar dat is wel anders
geweest. Ik zoek nu hulp om
de vroegere tegenstanders
in vrede met elkaar te laten
leven. Wij willen dat doen
door bananenplantages aan
te leggen en te zorgen dat de
bananen door de zogenoemde fair trade voor genoeg inkomsten voor de bewoners
van Burundi kunnen zorgdragen. Daar is buitenlandse
hulp hard bij nodig”, vertelde
de zeer aimabele bisschop.

Raadsvergadering informatie, d.d. 17 oktober

Bestemmingsplan Bedrijventerrein nog ver weg
De raadsvergadering Informatie werd vorige week woensdag min of meer afgeraffeld omdat er nog een vergadering
Ronde Tafel achteraan was gepland. Raadsleden en insprekers kregen maar één termijn, waardoor er een heleboel
onduidelijk bleef. Besproken werd de informatie die voorhanden is om te komen tot een nieuw bestemmingsplan
Bedrijventerrein.
Dit bestemmingsplan is
hoog nodig aan herziening
toe omdat het al meer dan
45 jaar (!), deelbestemmingsplan Noorderduinweg stamt
uit 1966, niet opnieuw is
vastgesteld. De wet op de
Ruimtelijke Ordening van
2008 schrijft voor dat bestemmingsplannen ten
hoogste 10 jaar oud mogen
zijn. Op dit moment zijn er
bedrijven in het gebied die
volgens het huidige bestemmingsplan in de milieucategorie II, de maximale categorie in het gebied, vallen
maar bij herijking, door milieutechnische aanpassingen, in categorie I (de lichtste categorie) terecht gaan
komen. De laatste ijking

is van circa 5 jaar geleden.
Bepaalde gewenste ontwikkelingen zijn hierdoor niet
mogelijk kortweg omdat er
geen vergunning aan kan
worden gegeven. De meest
gewenste ontwikkelingen
van de eigenaren in het gebied zijn het bouwen van
dienstwoningen, veelal boven het bedrijf.
Vooral insprekers Patrick
Berg en Han Cohen maakten grote bezwaren tegen
de nieuwe plannen. Berg wil
in ieder geval een dienstwoning bouwen maar heeft
vooralsnog nul op rekest gekregen en zal waarschijnlijk
naar de rechter stappen. Hij
is een belanghebbende die

hoogst waarschijnlijk een
lagere milieucategorie bij
herijking door Milieudienst
IJmond zal gaan krijgen.
Omdat er geen bouwvergunning werd afgegeven, is de
zaak voor de hoorcommissie geweest maar die heeft
nog geen uitspraak gedaan.
Mocht die uitspraak eventueel negatief zijn, dan zal de
ondernemer een zaak bij de
rechter aanspannen. “Mijn
bedrijf behoort eigenlijk tot
categorie één, maar volgens
de milieudienst val ik in categorie twee. Ik begrijp dit
niet”, zegt Berg. Cohen is ook
boos en is van mening dat de
burger misleid wordt:“Er is in
dit bestemmingsplan al jaren sprake van een zwalkend
beleid door het gemeentebestuur. En dan hebben we ook
nog ambtenaren die hun eigen hobby’s botvieren op dit
nieuwe bestemmingsplan.
De burger wordt misleid!”
In haar antwoord dient verantwoordelijke wethouder
Belinda Göransson Cohen
van repliek: “Tegen inspreker

Cohen wil ik zeggen dat het
niet zo is dat we ambtenaren hun hobby’s laten bot
vieren. Mocht u dit vinden,
dan moet u mij daar op aanspreken.”
Göransson kreeg vanuit de
raad veel suggesties waarmee ze aan de slag kan.
Allereerst is er een duidelijke behoefte om te komen
tot een deugdelijk inventarisatie; is een bepaald bedrijf
wel legaal dan wel illegaal
en wat voor soort bedrijven
zijn in het plangebied gevestigd. Zowel Willem Paap
(SZ) als Michel Demmers
(GBZ) willen zich concentreren op de toekomst van
het gebied maar dat kan
alleen als er goed overlegd
wordt. Kortom, dit bestemmingsplan is nog lang niet
van de grond. Eerst zullen er
weer voorstellen en gegevens moeten komen, samen
met de broodnodige input
en overleg van en met de
burgers en de belanghebbenden.
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Zondag 7e keer Rondje Dorp

Komende zondag is het weer tijd voor de jaarlijkse ‘kroegentocht’ Rondje Dorp. Het is alweer de zevende keer dat

Rondje Dorp georganiseerd wordt. Maar liefst 10 teams,
met in totaal circa 170 deelnemers, doen er mee aan deze

meer ludieke tocht dan echte kroegentocht. De gezelligste
cafés uit Zandvoort doen ook dit keer weer mee.

Rondje Dorp (archieffoto)

Het is de bedoeling dat ieder team vanuit zijn eigen
stamcafé een ronde door
het dorp gaat maken en
bij iedere deelnemende
horecagelegenheid een bepaalde opdracht uitvoert.
En die opdrachten kunnen
zeer divers zijn, zoals uit de
voorgaande edities blijkt.
Het is een echt kolderieke
aangelegenheid, zeker ook
leuk voor de cafébezoekers
die liever toekijken dan
meedoen. De deelnemers
overigens worden door de
etablissementen zeer gastvrij ontvangen en worden

met hapjes en ander lekkers
onthaald.
Oorspronkelijk was deze editie op een eerdere datum gepland maar door allerlei omstandigheden is de datum
verplaatst naar komende
zondag, 28 oktober. U kunt
de diverse teams volgen bij
de volgende cafés: Oomstee,
De Scharrel, De Lamstrael,
Laurel & Hardy, Fier, Sam
Sam, De Klikspaan, Koper,
Buitenspel en de Yanks. Een
prima gelegenheid dus om
eens een andere uitgaans
gelegenheid te bezoeken.

vervolg - pagina 1 - Nieuwe Seniorenvereniging
De vragen na de pauze gingen
vooral over hoe de toekomst
van de nieuwe seniorenvereniging er uit zou gaan zien.
Worden de huidige activiteiten voortgezet en blijft de
spaaractie Vomar ter ondersteuning van het koor? De activiteiten blijven zoals ze zijn
en de spaaractie is geen bestuurszaak maar blijft gewoon
bestaan. Vooral de collectieve
ziektekostenverzekering was
een prangende vraag. Truus
van der Voort gaf aan, omdat
niet alle verzekeringen hetzelfde zijn, haar daarover telefonisch te benaderen. Voor
een energievoorziening heb je
echt de ANBO niet nodig en
de belastinghulp wordt straks

ook bij de seniorenvereniging
voortgezet. Twee van de drie
sprekers, Klaasje Armbrust en
erelid Take Huberts, spraken
lovend over de beslissing van
het huidige bestuur. Annelies
van Kooten was te spreken
over de plaatselijke activiteiten maar zou bij beëindiging
de landelijke belangenbehartiging gaan missen. In zijn
slotwoord gaf Kroonsberg aan
dat in de toekomst zowel de
lokale als de landelijke belangenbehartiging in de nieuw
te vormen vereniging centraal
blijft. Met een staande ovatie
voor het bestuur en de vrijwilligers werd de bijeenkomst
met een gezellig samenzijn
afgerond.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

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.

Tuincentrum

Violen en
najaarsbeplanting

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Huisartsenpraktijk
Nieuw Noord
Vrijdag 26 oktober is de praktijk
slechts geopend voor het
geven van griepspuiten.
Voor dringende zaken zijn er
twee inloopspreekuren:
van 10.00-11.00 uur en
van 15.00-16.00 uur.
Voor spoedgevallen kunt u
de praktijk bellen: 023-5719507.

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Bart van Bergen, huisarts
Pasteurstraat 10
2041 VA Zandvoort

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Bezorg(st)er gezocht
Ben jij onze toekomstige bezorger die
in jouw omgeving 1 of meerdere malen
per week de brievenbus van je buren wilt laten klepperen?

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.

Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?
Jij weet van aanopakken, bent bekend in jouw buurt en gaat door
weer en wind op pad om de kranten en/of folders te bezorgen.
Ook ben je flexibel, je denkt graag mee, je respecteert de NEE/NEE sticker
op een brievenbus en laat je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?
Meld je dan! Bel nu: 06-1139 1478
of surf naar www.zvo-verspreiders.nl
en vul daar je aanmelding in!
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ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Zandvoortse

Courant

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Krant niet ontvangen?

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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Zaterdag grote finale
Garnalenpellen

C U L T U UR
Kunstweek Zandvoort in teken van
KIJKEN en DOEN voor IEDEREEN

Drie jaar geleden werd de wedstrijd garnalenpellen

georganiseerd door de Vrienden van Oomstee voor
inwoners van Zandvoort en directe omgeving. Het

De week van 3 tot en met 11 november wordt de landelijke Kunst-

was meer bedoeld als ludieke grap dan als een serieus

met als subtitel ‘Kijken en doen’. Op 2 november zal burgemeester

het vorig jaar uitgegroeid is tot het Open Nederlands

week georganiseerd. Het thema dit jaar is Kunst voor iedereen,

kampioenschap. Het was echter zo een enorm succes dat

Niek Meijer samen met eregast Ans Markus in het Zandvoorts

Kampioenschap Garnalenpellen.

Museum om 19.30 uur de Zandvoortse kunstweek officieel openen.
De hele week zijn er tal van
activiteiten georganiseerd,
waaronder diverse workshops, een kunstroute en een
tentoonstelling in het museum. Voor de rondleiding en
de workshops dient men zich
vooraf aan te melden.

Fashion Ball, workshop gegeven door Hilly Jansen. Kosten:
€ 35 p.p. Van iedere verkochte Fashion Ball gaat € 1 naar
Pink Ribbon. Aanmelden:
h.jansen@zandvoort.nl, tel.
06-13427671 (min. 10 personen).

Tentoonstelling
KunstOog

Workshop: Kunstogen

Het Zandvoorts Museum
presenteert de tentoonstelling KunstOog. Speciaal
voor deze tentoonstelling
hebben leden van de vereniging Beeldende Kunstenaars
Zandvoort (BKZ), hun gasten en fotografen Peter
Kaldeway, Bodine Koopmans,
John van der Linden, Taco
Smit en Inge van Veen werk
gemaakt naar aanleiding
van het thema ‘KunstOog’.
Voor deze gelegenheid heeft
tevens eregast Ans Markus,
kunstenaar van het jaar 2010,
enkele van haar ‘Spiegels van
de Ziel’ beschikbaar gesteld.
De tentoonstelling is mede
samengesteld door gastcurator drs. Liselot de Jong.

Rondleiding

Op 4 en 11 november verzorgt drs. Liselot de Jong
van 14.00 tot 15.00 uur een
rondleiding langs de door
haar geselecteerde werken
waarbij ze haar keuzes en
de verschillende stijlen toelicht die vertegenwoordigd
zijn in deze tentoonstelling
KunstOog. Kosten: € 5 p.p.
Aanmelden kan via e-mail:
museum@zandvoort.nl of
tel. 5740280 (min. 8 en max.
15 personen).

Workshop: Fashion Ball

Zaterdag 3 november, 13.00
tot 15.00 uur: Maak je eigen

Zondag 4 november, 13.00
tot 15.00 uur: Speciaal voor
kinderen is er de workshop
'Kunstogen Schilderen' die
gegeven wordt door Mona
Meier en Nelleke de Blaauw.
De kinderen kunnen een
kunstoog schilderen en dit
als sieraad gebruiken of een
klein schilderijtje maken.
Kosten: € 5 p.p. Aanmelden:
monade@casema.nl.

Workshop: Glasfusing

Maandag 5 november en
donderdag 8 november 13.00
tot 15.00 uur: Altijd al een object van glas willen hebben?
Bij de workshop van Ellen
Kuijl kunt u een schaaltje
of een hangobject maken.
Kosten: € 25 p.p. Aanmelden:
info@glaskunst-ellenkuijl.nl,
tel. 06-52543672.

Workshop: Kunst kopen

Dinsdag 6 november, 13.00
tot 14.00 uur: Deze workshop wordt gegeven door
Herbert Willemse. Kosten:
€ 10 p.p. inclusief boekje over
kunst kopen. Aanmelden:
comma.b@telfort.nl.

Poppentheater Rekreade

Woensdag 7 november, 13.30
tot 14.00 uur: Speciaal voor
kinderen tot 6 jaar in het
Zandvoorts Museum. Kosten:
jeugd, € 0,50 / volwassenen,
€ 1. Aanmelden: maaike.cappel@rekreade-zandvoort.nl.

Workshop: Mozaïek

Vrijdag 9 november, 13.00 tot
15.00 uur: Kom deze middag
mozaïeken met Annemarie
Sybrandy en maak een onderzetter, kaarshouder of
huisnummerplaat van mozaïek. Kosten: € 7,50 p.p.
Aanmelden: amsybrandy@
gmail.com, tel. 06-21455002.

VVV Zandvoort

Op 3 november organiseert VVV Zandvoort de
Nationale 50+ Dag. Het is
de kick-off van de eveneens
door de VVV georganiseerde
‘Neem-je-niets-voor-en-doevan-alles’ week. Meld je aan
voor deze bijzondere dag
op 3 november als je in de
watten gelegd wilt worden
door Zandvoortse kunstenaars en ondernemers. 50
plussers kunnen tijdens de
Kunstweek deelnemen aan
tal van leuke acties, aantrekkelijke aanbiedingen en
(veelal gratis) workshops en
activiteiten, zoals historische
wandelingen en culturele
evenementen. Complete programma: zie pagina 12 en 13 of
www.nationale50plusdag.nl.

Kunstroute
KunstKracht12 ‘KunstOog’
10 en 11 november kunnen
op diverse locaties in het
centrum van Zandvoort
galeries, ateliers en tentoonstellingsruimtes worden bezocht om kennis te
maken met de kunstenaars
en hun werk. Kijk voor deel-

nemende kunstenaars en
een routebeschrijving op
www.kunstkracht12.nl

Amateurkunstenaars
in Atelier Akwaaba

Op 3, 4, 9, 10 en 11 november
van 12.00 tot 18.00 uur is tijdens de Kunstweek in atelier
Akwaaba het werk van ruim
30 Zandvoortse amateurkunstenaars tentoongesteld.
Kijk voor meer informatie op
www.glaskunst-ellenkuijl.nl.

Jutters mu-ZEE-um

Zaterdagmiddag 3 november vanaf 12.00 uur gaan
de rookpotten aan om vis
te roken. Tijdens de openingstijden kan men de vele
vormen van zand onder een
microscoop bekijken en zijn
er botten te bezichtigen uit
de ijstijd. Kinderen kunnen
meedoen aan de kleurwedstrijd, de kleurplaten worden
in het Juttersmu-ZEE-um opgehangen. www.juttersmuseum.nl

EK Zandsculpturenroute

Loop de EK Zandsculpturen
route door het centrum van
Zandvoort. Een routeboekje
is gratis verkrijgbaar in het
Zandvoorts Museum en bij
VVV Zandvoort.
Het programma en openingstijden van de deelnemende galeries: Gallery
LaRaven, Coenraad-ArtGallery, Galerie Artatra is te
zien op www.kunstweek.nl

Was het de allereerste keer
nog een eendaags evenement, door de vele aanmeldingen moet de organisatie
tegenwoordig een tweetal
voorrondes inplannen om zoveel mogelijk mensen deel te
kunnen laten nemen aan dit
spektakel. Het wedstrijdelement, onder toezicht van een
'strenge doch rechtvaardige'
jury, is uiteraard hoofdzaak
maar de sfeer en entourage
eromheen maakt dit evenement uniek en trekt naast de
deelnemers ook veel kijkers.
De twee voorrondes hebben
inmiddels plaats gevonden
in strandpaviljoen Thalassa
en er hebben zich 32 pellers
en pelsters geplaatst voor

de finale. De finale vindt
komende zaterdag 27 oktober plaats in café Oomstee
waar het allemaal begonnen
is en waar de organisatie
haar thuisbasis heeft. Kan
de geweldige prestatie van
vorig jaar van titelverdedigster Willemien Elsman geëvenaard of zelfs verbeterd
worden? Maak dit spektakel mee als toeschouwer in
het sfeervolle café aan de
Zeestraat. Uiteraard worden
de gepelde garnalen weer
verwerkt in gratis hapjes.
De wedstrijd begint zaterdag
om 17.00 uur maar Oomstee
is vanaf 16.00 uur geopend
zodat u op tijd kunt zijn voor
een plaats. Meer informatie
vindt u op: www.oomstee.nl.
door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden

Collage raamhanger

Mijn vermoeden dat de raamhanger van vorige week
gemaakt zou kunnen zijn door een landelijk glasbedrijf werd bevestigd door Marc Valk. De raamhangers
betreft een zeefdruk en werden in een grote oplage
gemaakt van vrijwel elk dorpje of stad.
Op mijn suggestie of
Valk Glasstudio ook
een raamhanger van
Zandvoort zou kunnen
maken, beantwoordt
Valk als volgt: “Deze
raamhangers maak ik
al zo’n 30 jaar en zijn
origineel handgeschilderd en ingebrand. In
de bijlage een foto van
de raamhanger.” Dus
deze week nogmaals
een raamhanger maar
nu met een collage het Cultureel Centrum, gevan de Zandvoortse maakt en te koop bij Valk
Protestantse kerk en Glasstudio in Haarlem.
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De oplossing staat elders op deze pagina

Het seizoen van de stamppotten is weer begonnen.
Deze week een niet alledaagse maar zeker zeer
smaakvolle stamppot met koolraap en andijvie.
Echt het proberen waard.

De oplossing staat elders op deze pagina

350 g aardappels
1 koolraap
75 g magere gerookte spekblokjes
1 kleine ui
75 g champignons

200 g gesneden andijvie
0,5 dl melk
zout en peper
nootmuskaat
eventueel mosterd.

Bereiding:

Schil de aardappels en snijd ze in stukken. Snijd de koolraap in plakken en schil ze. Was
de plakken en snijd ze in blokjes. Kook de aardappels samen met de koolraap in weinig
water met een snufje zout in ongeveer 20 minuten gaar. Laat de blokjes spek in een
koekenpan uitbakken. Pel en snipper de ui. Snijd de champignons in plakjes. Bak de ui en
champignons ongeveer 5 minuten met de spekblokjes mee. Giet de aardappels met de
koolraap af en stamp ze fijn. Roer de melk erdoor tot een smeuïge stamppot ontstaat.
Schep de andijvie en het spekmengsel door de stamppot en breng deze op smaak met
peper, zout, nootmuskaat en eventueel wat mosterd.

Oplossing Breinbreker
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Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

•
•
•
•
•

-

Hij zoekt een warm en gezellig huis met een lieve baas die hem lekker wil aaien en
kriebelen; Beer is namelijk erg gek op aandacht en vraagt hier dan ook veelvuldig
om. Hij is echt super lief en wil het liefst de hele dag bij je zijn. Hij kan het niet zo
goed vinden met andere katten dus voor Beer is een huis zonder soortgenootjes
het beste. Beer gaat graag even naar buiten maar gezien zijn leeftijd is een dakterras of een afgesloten tuin al voldoende. Kunt u deze lieverd een fijn huis geven?
Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze knuffelbeer.

Benodigdheden:

=

Beer is een al wat oudere kater die dringend op zoek is naar een eigen thuis.

Stamppot voor 2 personen
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Dier van de Week

Koolraapstamppot met rauwe andijvie
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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

9

U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlakje naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

4
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

Temperatuur
tien graden lager

door Nel Kerkman

Een week geleden waren er al aanwijzingen dat het

Thea Kras-van Staveren
Onlangs ontmoette ik Thea Kras. Op mijn vraag hoe het na

haar operatie met haar ging antwoordde ze zoals altijd:
“Met mij gaat het goed.” Het gaat zo goed met ‘onze’ Thea
dat ik haar uitnodigde als dorpsgenoot voor de krant. En
zo zat ik onder het genot van een kopje thee, aangeboden

door haar man Karel, op een middag gezellig bij haar thuis.
Normaal ben ik na twee uur weg maar dit keer duurde het

interview, heel gezellig, twee keer langer. En eigenlijk is
deze pagina te klein voor al haar verhalen.

het huisje want er werd ook druk verhuurd. “Dankzij mijn
moeder die in de winkel stond, hoorden we of er gasten
een adres zochten. Na zeer veel baantjes, als kapster, pedicure, in diverse winkels, was er opeens een vacature
als verpleegkundige in de Clara kliniek. Ik had niet een
echte opleiding maar doordat ik het EHBO diploma had
werd ik aangenomen en kwam ik in vaste dienst van de
gemeente Haarlem. Het was ook hier hard werken en ik
heb met vallen en opstaan veel geleerd. Maar daar is nog
nooit iemand aan dood gegaan”, zegt ze lachend. Na sluiting van de Clara kliniek ging Thea werken bij verpleeghuis Overspaarne in Haarlem waar ze na 20 jaar trouwe
dienst een grandioos afscheidsfeest kreeg. Vanaf de
Kanaalweg verhuisde het gezin Kras naar de Dr.
Gerkestraat en later naar de Sophiaflat.
Tenslotte besloten Thea en Karel zich
in te schrijven voor een kavel aan
de Prof. Zeemanstraat. Er werd
een mooi huis gebouwd waar
ze na 30 jaar heerlijk wonen,
uiteindelijk toch besloten
voor een seniorenappartement aan de Jonkheer
Q. van Uffordlaan. In het
begin was het voor Thea
wennen aan haar nieuwe
omgeving maar nu zegt
ze: “Het is hier heerlijk wonen in een groene en rustige omgeving.”

Thea van Staveren is in Zandvoort geboren en door zuster
Bokma gehaald op 26 mei 1932. Ze is het middelste kind van een gezin met 10 kinderen. “Het was bij ons thuis, ondanks
dat mijn ouders hard moesten
werken, altijd feest. Onder de afwas werd er gezongen en omdat we in Plan Noord woonden, hoek Helmersstraat/
Potgieterstraat waar ook
de bakkerswinkel was,
speelden en schaatsten
we op het voetbalveld
van Zandvoortmeeuwen
aan de Potgieterstraat. Ik
heb op de Mariaschool gezeten. Na de lagere school
was het niet meer dan normaal dat je in de bakkerszaak
Positief
meehielp. Eerst de bestellingen
Omdat de maand oktober in het
wegbrengen en daarna een handje
teken staat van kanker en Thea ook
meehelpen in de winkel.”
Thea
n
e
r
aan deze ziekte is geopereerd, vinden we
Kras-van Stave
beiden dat ook dit gedeelte niet mag ontbreken in
Het harde werken weerhield Thea niet om deel te
nemen aan het verenigingsleven. Zo heeft ze jaren geturnd het interview. “Na een familiebezoek in Australië voelde
bij de gymnastiekvereniging O.S.S. en zat ze ook op hand- ik me niet 100%. De huisarts verwees mij direct voor een
ballen. Maar het grootse gedeelte van haar vrije tijd was onderzoek door naar het Kennemer Gasthuis en daar bleek
Thea te vinden bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Daar tenslotte dat ik baarmoederhalskanker had. Met spoed
ontmoette ze Karel Kras. “Het was een ontzettend leuke werd ik opgenomen in het OLV Gasthuis voor een operatie.
tijd en we leerden van Piet v.d. Mije veel over de kustwacht Het ging allemaal zo snel dat ik geen tijd had om na te
en het redden van drenkelingen. Toen waren er nog geen denken. Na de operatie kreeg ik een chemokuur met als
gemotoriseerde boten en roeiden we met de riemen die er gevolg haaruitval en het dragen van een pruik. Gelukkig
toen waren.” Net zoals vele Zandvoorters evacueerde het heb ik nu mijn eigen haar weer en langzaam aan gaat het
gezin in de oorlog naar Haarlem waarbij na terugkomst steeds beter met me. In januari heb ik weer een controle
in Zandvoort haar vader op 49 jarige leeftijd overleed; een en dan zien we wel weer verder.”
harde klap voor het jonge gezin. De bakkerij gevestigd aan
de Zeestraat werd voortgezet door haar moeder en met Ik bewonder Thea voor haar openheid en positieve inhulp van haar oom, en mede door inzet van de kinderen, stelling met betrekking tot haar ziekte en wens haar samen met Karel, kinderen en haar 11 kleinkinderen nog
groeide de bakkerszaak uit tot een begrip in Zandvoort.
heel veel geweldige jaren. Want voor mij is Thea een goed
Verpleegkundige
voorbeeld hoe je kunt genieten van het leven in goede
In 1954 trouwde Thea van Staveren met ‘haar’ Karel waarna en slechte tijden. Trouwens, dames van het zangkoor, de
ze via loting een huis in de Kanaalweg kregen. Drie van stem van Thea is straks weer aanwezig dus… houd haar
de vier kinderen zijn daar geboren. Het was dringen in plaatsje maar vrij!

gevoelig kouder zou kunnen worden rond 25 oktober.
Het onvolprezen Amerikaanse weermodel liet toen een
flinke thermische aderlating zien voor West-Europa
tegen het einde van de maand.
Het afgelopen weekend
werd die tendens alleen
maar duidelijker en inmiddels maken we ons op voor
een ronduit koud slot van
deze week. De verzachting is
trouwens ook alweer zichtbaar in de weerkaarten, dus
we behoeven niet bang te
zijn dat we nu plotseling
een langdurige winterfase
induiken. Zelden zie je trouwens na een koude start van
november of een hele koude
winterse afsluiting van oktober dat het vervolgens een
paar weken winters koud
blijft.
Liep de temperatuur voorbije maandag nog op tot bijna 20 graden in Zandvoort
en Bentveld, tegen het
weekend is het meer dan de
helft kouder. Indrukwekkend
daarbij is het verloop van
de bovenluchttemperatuur
op zo’n 1500 meter hoogte.
Afgelopen maandag bedroeg die nog 15 graden in
de plus terwijl deze rond
vrijdag zal zijn uitgekomen
op bijna -7. Een verschil van
maar liefst 22 graden zie je
niet vaak binnen zo’n korte
tijd.

nen gaan vallen zelfs al iets
winters aan kunnen doen.
De kans op stofhagel en
mogelijk zelfs een enkele
vlok natte sneeuw neemt
daarbij toe. We moeten
dan ook rekening houden
dat het kwik op vrijdag en
zaterdag midden op de dag
soms maar 7-8 graden kan
zijn. Maximaal kan het dan
nog net 9-10 graden worden
in de middag. De gure, vrij
noordelijke wind maakt het
bovendien extra gevoelskoud. Het zal even wennen
zijn.
Tevens worden de nachten
tijdelijk vrij koud, zeker als
het extra uitklaart en de
wind even wegvalt. Even
buiten de bebouwde omgeving kan het tot een graad
nachtvorst komen vanaf
vrijdag. De zondag kan wel
eens nat gaan verlopen in
Zuid-Kennemerland met
een groot dagdeel veel bewolking en regen.

Volgende week blijft het
periodiek wisselvallig waarbij de temperatuur meestal
iets onder de normaal blijft.
Meer weerinfo (lange termijn) is er via de weerpriDie kou in de bovenlucht kan meurlijn, 0900-1234554.
ervoor zorgen dat de buien
die tegen het weekend kun- weerman Marc Putto
Do.
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ZANDKORRELS
Autobedrijf
S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en
onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of
06-22209568
.........................................................
Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe
kerstspullen!
'Deze week zijn
wij gesloten'
Normaal open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
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.

The Fureys – Davey Arthur.
Topmuziek uit Ierland!
Theater De Krocht,
13 november, 20.15 uur
Kaarten vanaf heden
verkrijgbaar bij
theater De Krocht,
Grote Krocht 41
.........................................................
Renault Twingo bj. ’99,
zwart, stuurbekrachtiging,
APK okt. 2013, electr. ramen,
centr. vergr. met afst. bed.
€ 1.450,-.
Info Patrick van Kessel:
06-55383624 of kijk op
www.autoverkoper.nu
........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels en
het verwijderen van
pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Kunst na 1945:
Amsterdam, Parijs
en New York
dinsdag 13, 20 en 27
november 2012
drs. Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl

Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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
.........................................................
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)
.........................................................
Hoor de wind waait
door de bomen…
Boek Sinterklaas of Zwarte
Piet! Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.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

Gezonde Voeding: workshop door Annette ter
Heijden op vrijdag 2 november in verenigingsgebouw
De Krocht, Grote Krocht 41.
Aanvang 19.45 uur,
entree € 3,-.
Reservering 023-57 165 11.
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol voor
bus en personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................

Beloning € 100!
voor getuige van ongeval in
Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde een
fietser achter een rode auto,
sloeg over de kop en
bleef bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@netcologne.de
.........................................................

Hulp nodig met uw computer of mobiele telefoon?
Ook voor les.
Tevens ‘s avonds of weekend.
Bel PC Hulp Kennemerland
06-1188 4411
.........................................................
1-kamer appartementen
met terras te huur in
centrum Zandvoort.
Oktober t/m mei 2013.
Tel. 023-5719541
.........................................................
Bij Slender You Zandvoort
nu ook
HERENAVOND
slenderen op dinsdag en
donderdag v.a. 19.00 uur.
D.m.v. 6 gemotoriseerde
banken worden uw spieren
soepel terwijl u ontspant!
Kom vrijblijvend proberen.
Proefles is gratis!
Bel snel voor afspraak.
Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A
.........................................................

Moge de Heer van de
vrede zelf u altijd en op
elke wijze vrede geven.
-- 2 Tessalonicenzen 3:16
.........................................................
1 vitrage 1,70H x 3,00B
+ vitrage 1,95H x 0,90B
€ 5,-; 2 damespantalons
mt 40 nw. € 4,50 p.st.;
6 boeken bloemen maken+
materiaal € 4,- p.st.;
1 hobby knutseldoos € 3,-;
2x badjas mt 40+48
€ 3,50 p.st.;
2x dames jeans inst.v.nw.
mt 36 € 4,- p.st.;
boek kaarten maken nw.
€ 2,50.
Tel. 5713509
.........................................................

Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................

Te huur:
2 kamer appartement.
€ 695,- per maand
(Inclusief G/W/E, internet, TV).
Bel voor informatie
of bezichtiging,
Bob (0629527140)
.........................................................

Te huur
garagebox De Schelp +
studio appartement all-in.
Prijs € 145 + € 475.
Tel. 06-24220366

Woonruimte te huur
Hogeweg. Incl. G/W/
L+internet.
1 maand borg.
Tel. 06-53344660

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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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One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding tot
nagelstyliste, groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

Tevens door u in te vullen:

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

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Zandvoortse Courant • nummer 43 • 25 oktober 2012

Uitgesproken!

Interview

Fleur Menke creëert
overal een ‘thuis’!

Groene toverdrank

Als vervlogen bewoner van Zandvoort komt ze nog re-

Wanneer gaan we nou eens groen denken met zijn allen?
De benzineprijzen rijzen de pan uit en elektrisch rijden
is ook geen optie. Je moet immers een etmaal opladen
om 150 kilometer te kunnen rijden en zo een groene gedachte is het ook niet als je aan al die accu’s denkt die
daarvoor nodig zijn. De trein is ook geen goed idee meer
met die rare chipkaart en de prijzen. Ook daar zijn nog
papieren kaartjes en dat kost allemaal weer de longen
van de natuur.

gelmatig uitwaaien op het strand, en ze kan het nog
steeds niet laten om een bezoekje te brengen aan het

circuit. Als onwijze liefhebber van snelle auto’s en span-

nende races, heeft Fleur Menke ook een andere passie,
namelijk: interieur styling. Ze creëert graag harmonie in

ruimtes en helpt mensen hun huis in te richten of klaar
te maken voor verkoop of verhuur. Maar ook bedrijven

en evenementen kleedt zij aan met haar persoonlijke
touch en mooie bloemwerken.
Door Ramona Jonkhout

Als kind was ze altijd al bezig met haar kamer aan het
opruimen en herinrichten. “Ik was erg steriel als kind, altijd
heel netjes en hielp mijn moeder altijd in huis”, vertelt ze.
Ook bemoeide ze zich met alles wat met de inrichting of
‘gezellig maken’ te maken had. Ze hielp vrienden en kennissen altijd met klussen en gaf interieur advies en dacht
graag mee. “Ik ben altijd iemand geweest die klussen altijd
heel leuk vond”, zegt ze. Het gaf haar ontspanning. “Als ik
een vriendje had, stond een restyle van zijn huis eigenlijk
altijd als eerste op de planning”, lacht ze. Voordat Fleur de
stap naar het ondernemerschap nam, werkte ze 22 jaar
op het gebied van sales, project- en facility management.
Twee jaar geleden stopte ze met haar baan, en begon haar
eigen bedrijf: ‘Opfleuren’.
“Ik luister heel goed naar mensen en ik zie snel de rode
draad in alles. Inspelen op wensen en behoeften, én meedenken zijn belangrijke aspecten van mijn dienstverlening.

Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich fijn voelen. Maar
je moet mensen ook wel kunnen overtuigen. Ik probeer
alles goed te onderbouwen, waarom mensen wel of niet
iets zouden moeten doen”, aldus Fleur. Haar stijl is basic,
naturel, maar door haar passie voor bloemen maakt zij
ook graag op subtiele wijze gebruik van divers bloemwerk.
Dit kan met verse snijbloemen, maar ook met een mooi
lang houdbaar bloemstuk. Niets voor niets heet ze ‘Fleur’,
wat bloem in Frans betekent. Haar (vrolijke) persoonlijke
aandacht is de basis voor elk succes dat zij maakt. Zij kan
zowel particulieren als bedrijven van A tot Z begeleiden.
Heerlijk dat iemand van haar hobby haar werk heeft gemaakt. Men zegt ook wel eens: “Het zit gewoon in de vingers”. Mocht u ook uw huis willen inrichten of verkopen
schroom dan niet om even een kijkje te nemen op haar
website:www.opfleuren.nl.

Nee, ik ga wel fietsen. Ik kan zo 70 km/u halen. Geen
probleem want ik neem gewoon wat doping en ik ben
zelfs in staat om zeven keer de Tour de France te winnen.
Wekelijks even naar de dokter gaan om het allemaal goed
af te stemmen, infuusje in laten brengen en een Donald
Duck lezen. Even een uurtje voor mezelf als de medische
wetenschap mij weer aan het opladen is voor de werkweek. Althans, dat mag ik geloven na het hele Armstrongverhaal. Hij heeft geen tourzeges meer want hij heeft
iedereen besodemieterd. Heel de sportwereld en media
is met stomheid geslagen dat er doping plaatsvindt in
de wielrennerij.
Dat je met dat spul titels kan halen is inmiddels bekend
en als ik de praatjesmakers op radio en tv mag geloven
dan heeft Lance alles te danken aan de EPO. Dan kan ik
toch ook met gemak die snelheden behalen? De Texaan
heeft natuurlijk nooit zijn succes te danken aan trainingen. Al zijn zeges heeft hij te danken aan een meesterbrein met wondermiddeltjes. De toverdrankjes van
Panoramix zijn er niks bij. En het mooiste is, ik zal niet
eens positief verklaard worden.
Dit is pas groen denken en handelen.
En het ergste is dat je daar nog voor
gestraft wordt ook. Voor mij blijft
Lance Armstrong nog steeds een fenomeen en laten we niet zo hypocriet
doen!

Kijk nou eens!

Koeienwalhalla

Regen is er genoeg gevallen de laatste tijd, maar zo af en toe hebben we nog een mooi
helder momentje, en dan is het lekker vertoeven in de duinen voor deze lobbesen!

Je krijgt nooit
een tweede kans
voor een
eerste indruk!

door Mandy Schoorl

door Mandy Schoorl

Tegeltje

(Wim Triesthof)
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand oktober voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Tamme konijnen bouten
Heel kilo: € 9,95

Boer zoekt…..Fijnproever!
Vacherin de Mont d’or
verrukkelijke zachte delicatesse
met eigen smaak!
Nu 200 gram voor maar € 3,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie
Riverdale binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

m.u.v. afgeprijsde artikelen

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

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u tot eind 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013
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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.

rs de aanbiedingen van deze week

2012

NAAST DE MENUKAART,
HEERLIJKE WILDGERECHTEN!

Voor pashouders: gratis glas herfstbokbier van Grolsch

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*

Orangerie | Beauty | Zandvoort

*Korting geldt niet op aanbiedingen

Shellac Hybride Nagellak

Minstens 2 weken lang genieten van
perfect gelakte nagels? Keuze uit 60 kleuren
Incl. manicure ca 50 min. € 29

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
November Special:

Collageen Paraffine Warmte Handpakking t.w.v € 29 p.p.
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling?volgens afspraak: T 023 888 51 57
Nieuwsgierig
kijk op daydeal.Nl

M 06 140 29 888
The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

www.orangeriezandvoort.nl

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Snackbar Het Plein 9e in cafetaria top 100
Bij de jaarlijkse landelijke verkiezingen voor Cafetaria van

Yoga lessen voor
(ex)kankerpatiënten

het Jaar, is snackbar Het Plein op het Kerkplein op een

Yoga helpt bij het tot rust komen en te ontspannen. Juist

Robert en Alexander Slag en hun compagnon Mimoun Ab-

chaam bezig te zijn. Daarom wordt voor (ex) patiënten ie-

waanzinnige 9e plaats geëindigd. Het bedrijf van de broers

als je ziek bent (geweest) is het fijn om positief met je li-

dellaoui steeg daarmee maar liefst 24 plaatsen in één jaar.

dere vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur yogales gege-

Opnieuw was het dit jaar
erg spannend voor de drie
ondernemers, die met de
Febo zelfs hun eigen concurrent op het Kerkplein zijn. De
verwachtingen waren hoog
gespannen maar dit was een
ongekend succes. De jury,
op instigatie van mystery
guests, roemt Het Plein vooral om hun verse frites die
zelf geschrapt en gesneden
wordt, voor hun lekkere verse

Docente Ingeborg Mooiweer
heeft een specialisatie voor
yoga voor kankerpatiënten.
De lessen worden afgestemd
op uw mogelijkheden. Na afloop is er thee en kan er nog
even nagepraat worden. Er
zijn yogamatten en kussens
aanwezig. U wordt geadviseerd gemakkelijk zittende
kleding te dragen tijdens de
les.

broodjes en salades en voor
hun Swirl ijs. Ook scoort Het
Plein hoog de maximale 10
punten in de categorieën diversiteit en kwaliteit. Tevens
wordt de klantvriendelijkheid van Het Plein geroemd,
zij krijgen daar eveneens
een 10 uit 10 voor, met voorbeelden als: “Wilt u er misschien iets bij drinken?”, of:
“Gaat u maar lekker zitten,
ik breng het wel even.” “Zo

ven bij OOK Zandvoort, Flemingstraat 55.

De drie succesvolle eigenaren van Het Plein

komt een gast graag terug”,
aldus de jury. Tot slot had
de jury ook nog enkele tips
die in hun voordeel zouden
kunnen werken waardoor
ze wellicht de volgende keer

nog hoger scoren. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd heren
met dit klinkende resultaat!
Jullie zetten Zandvoort opnieuw op de kaart.

UITGELICHT

De in totaal 10 lessen worden in twee periodes van 5
lessen gegeven. Van vrijdag
23 november t/m 21 december en van 11 januari t/m 8
februari. In de kerstvakantie
is er geen les. De kostprijs
voor 10 lessen bedraagt
€ 50. Inschrijving gaat
via het cursusbureau van
Pluspunt, tel. 5740330 of via
www.pluspuntzandvoort.nl.

Gemeente Zandvoort

Categorie: Dienstverlening/ overige
In het kader van de verkiezing Ondernemer
van het Jaar 2012, schenken wij deze week
aandacht aan een van de 5 categorieën waarop gestemd kan worden. In deze categorie
vallen eigenlijk alle bedrijven die niet in de
andere categorieën vallen. Van alle inzendingen zijn zangeres Rhodês, Gallery LaRaven en
zonnestudio Sunny Beach genomineerd.
Rhodês - Burg. van Fenemaplein 2-6

Cathy Samé Lottin is een onderneemster die duidelijk lef toont! Met
Waves, Beach and Health Center, gevestigd onder het Palace Hotel, heeft
zij voor zichzelf een ideale werk- en
leefsituatie gecreëerd die bij haar
past. Zij heeft het lef om naast haar
drukke baan als bedrijfs- en oefentherapeut Mensendieck, maar ook
trainer en coach, zich in haar nieuwe
passie te storten: toonkunstenaar zijn van je eigen leven.
Haar lef toonde zij door onlangs een CD te hebben opgenomen en recent hierbij de videoclips te hebben gemaakt.
De teksten zijn van haar eigen hand en de onlangs in Club
Nautique gepresenteerde CD is met groot enthousiasme
ontvangen. Lef kan dus beloond worden.

LaRaven – Thorbeckestraat 11

Een galerie in een leegstaand bedrijfspand, je moet het maar durven!
Ondanks de mogelijke risico’s toont
Mark Janicello het lef om kwaliteit en
diversiteit in het Zandvoortse kunstaanbod, het aanbod dat al behoorlijk
groot is, te brengen en dit ook blijvend te stimuleren. Door
samen te werken met Zandvoortse kunstenaars, maar ook
van elders en zelfs internationale kustenaars, kan hij zijn
ruimte tegen een zeer laag bedrag voor deze kunstenaars
beschikbaar stellen, wat weer extra mogelijkheden voor hen
meebrengt. Ondertussen hebben al een paar bijzondere
exposities het levenslicht mogen zien. De mooie etalage tegenover Holland Casino Zandvoort vormt gelijk een prachtig
visitekaartje voor Zandvoort aan Zee.

Sunny Beach – Haltestraat 17a

Een zonnestudio in Zandvoort,
je moet het maar durven. De
afgelopen zomer gaat niet de
boeken in als lang en heet,
dus kwam deze ondernemer
misschien wel precies op het
juiste moment. Je moet maar het lef hebben om als jongeling je zo te kunnen presenteren. Midden in de Haltestraat,
waar in korte tijd menig winkelpand al van eigenaar is
gewisseld, heeft Sonny Faile zijn nek uitgestoken en een
supermoderne zonnestudio ingericht. Hij heeft de nominatie meer dan verdiend. Een mooi bedrijf dat zijn plaats
ondertussen meer dan waar heeft gemaakt.

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012
A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

B: Strandhoreca +venters
+strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

E: Dienstverlening
/overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

op
categorie
Stem per emer die
n
de onder 2012 het
in
u
s
volgen
EF toont!
L
meeste

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: .....................................Tel.: .................................................................................
E-mail: . ........................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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Sportontbijt op Zandvoortse scholen
Van dinsdag 30 oktober tot en met vrijdag 2 november ontbijten ruim 500.000 kinderen samen op zo’n 2.500 basisscholen in het hele land. Bakkers en supermarkten uit de

buurt zorgen voor complete ontbijtpakketten met vers brood en divers beleg. De Mariaschool en de Hannie Schaftschool uit Zandvoort zullen ook meedoen aan het nationale
school(sport)ontbijt. Naast het samen ontbijten leren de kinderen op een leuke manier
waarom ontbijten en bewegen zo belangrijk is.

Samen op school ontbijten (archieffoto)

Op vrijdag 2 november zal
de gemeenschapsruimte in
de Blauwe Tram (LDC) omgetoverd worden tot een grote
ontbijthal waarin gezamenlijk wordt ontbeten. De ope-

ning zal om 08.30 uur worden verricht door wethouder
Gert Toonen en Mjammie,
de mascotte van bakkerij
van Vessem & Le Patichou.
Samen met Mjammie zul-

len de kinderen daarna hun
eerste boterham zo origineel
mogelijk beleggen. Voor het
kind met de mooist versierde boterham is er na afloop
een verrassing. Omdat naast

een gezond ontbijt bewegen
minstens zo belangrijk is,
wordt de ochtend afgesloten
met een sportief programma. De kinderen zullen daarbij voetbaltrucjes leren door
een echte straatvoetballer,
kennismaken met de budosport en het straathockey
zal worden geïntroduceerd.
Kortom een leerzame, maar
vooral ook gezellige ochtend.
Het sportontbijt wordt mede
mogelijk gemaakt door
Zandvoort Actief, de gemeente Zandvoort, bakkerij van
Vessem & le Patichou, diëtistenpraktijk Pure & Simple,
Sportservice HeemstedeZandvoort, Kids Avenue,
Sport-ITT, Versteege wielersport, HEMA, Dansstudio 118,
Zandvoortse Bazaar, Blokker,
Intertoys, Kaashuis Tromp,
Slagerij Horneman en Albert
Heijn Zandvoort.

OPZ stelt vragen over de tekorten en schulden
Wethouder Financiën Gert Toonen heeft op 15 oktober een
brief aan de raad gestuurd met de aankondiging van aan-

zienlijk hogere lasten in 2012 dan verwacht. Een dag later
ontvingen de raadsleden een schrijven van het college dat

dit neerkomt op een jaarlijkse lastenverzwaring van tussen 0,8 en 1,2 miljoen euro. Tevens werd daarin gemeld dat

in 2013 en de jaren daarna er op basis van de begroting van
het Gemeentefonds sprake zal zijn van een negatieve fi-

nanciële ruimte voor gemeenten. Deze informatie is voor
de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) aanleiding om een aantal vragen aan de Zandvoortse bestuurders te stellen.

wijst uit dat Zandvoort op
verschillende terreinen veel
meer uitgeeft dan omliggende gemeenten. Aan
Algemeen bestuur circa
€ 1,4 miljoen, aan openbare orde en veiligheid circa
600.000 euro (aan brandweer en rampenbestrijding);
voor onderhoud aan wegen,
straten en pleinen circa 1,2
miljoen en aan Ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting 1,3 miljoen euro meer
dan die gemeenten.

Stresstest

Raadslid Bruno Bouberg Wilson verwacht namens de ouderenpartij
zeer zwaar weer en hijst dus de stormvlag

Volgens de beide brieven
van het college zullen de
kosten veel hoger zijn dan
de inkomsten voor de gemeente; in 2013 loopt het
verschil op tot 750 miljoen

euro, in 2014 tot 734 miljoen,
in 2015 tot 952 miljoen en
in 2016 iets gunstiger maar
toch altijd nog tot 839 miljoen hoger dan de inkomsten. De stresstest van BMC

Verder constateert OPZ dat
de stresstest bevestigt dat
Zandvoort een erg hoge
schuld heeft en dat het creëren van budgettaire ruimte
door het aanpassen van de
afschrijvingstermijnen niet
mogelijk is, zodat de als gevolg van de rentelast op de
toekomst gelegde claim alleen door het aflossen van
schulden kan worden verminderd waardoor er budgettaire ruimte kan worden
geschapen. Tevens is het volgens OPZ zo dat het zeker is
dat er nog aanzienlijke extra
lasten zullen voortvloeien

uit maatregelen die mogelijk uit een nieuw kabinet
komen die de gemeenten in
Nederland in de komende
maanden nog zullen gaan
raken.

Plan van Aanpak
moet er komen

Dit alles zal een spoedige en
fundamentele herbezinning
op de staat van de gemeente
Zandvoort vereisen, volgens
OPZ. Dat als gevolg van de
sinds de opstelling van de
begroting 2013 opgetreden wijzigingen en nadere
informatie waarschijnlijk
niet de begroting maar de
Najaarsnota bepalend zal
zijn voor beleidsmaatregelen die Zandvoort noodgedwongen nog voor 2013, en
daarna, zal moeten nemen
en dat het op basis van het
voorgaande gewenst is dat
er door college en raad spoedig een weg wordt uitgezet
om tot een gezamenlijke
strategie en Plan van Aanpak
te komen. Gezien dit alles
verneemt OPZ graag de visie
van het college op de praktische invulling en planning
van dit traject.

Zandvoortse Courant • nummer 43 • 25 oktober 2012
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 directie van De Key,
Volgens de dorps-tamtam heeft u ervoor gekozen om de asociale
Donnerpunten op Zandvoorters los te laten. Onze familie woont
hier, dat is geen luxe dat is ons bestaansrecht. Daarmee worden
door Zandvoorters (Eendracht Maakt Macht) gebouwde huurwoningen aan de sociale woningvoorraad onttrokken en een van
deze woningen te verhuren aan familie van een makelaar, zonder
inwonende kinderen die eerder dit jaar al een andere woning van
De Key heeft gehuurd.
Ik heb uw woonservice-site even gecheckt voor de wachttijd
voor een eengezinswoning in Zandvoort en dat is gemiddeld 7 jaar.
Indien bovenstaande werkelijk waar is en u daarmee instemt,
bent u wat mij betreft ontslagen als directie van een sociale
woningbouwvereniging.
vriendelijke groet,
L. Clark

GGD komt met tips voor
stoken in de winter
In het najaar gaat de open haard of de (hout)kachel bij

veel mensen weer aan. Dat is gezellig, maar de rook kan
gezondheidsklachten veroorzaken en voor hinder zorgen

bij bewoners en buren. De GGD geeft tips om overlast te
voorkomen.

Openhaarden en allesbranders zijn een belangrijke
oorzaak van geuroverlast.
Ook komen schadelijke stoffen vrij zoals bijvoorbeeld
fijnstof, stikstofoxiden en
roet. Bij gesloten kachels
verdwijnt dit naar buiten via
de schoorsteen. Daar kunnen
buren weer veel hinder van
ondervinden. Bij open houtkachels of open haarden
komt een deel van de schadelijke stoffen in de woning
terecht, waar bewoners het
inademen. Ze kunnen luchtwegklachten krijgen, maar
ook hoofdpijn en geïrriteerde ogen. Vooral mensen met
astma of andere longaandoeningen kunnen last hebben
van de rook.
De GGD geeft een aantal
tips om gezondheidsklachten en hinder te voorkomen:
de capaciteit van de haard
moet passen bij de te verwarmen ruimte. Is de capaciteit te groot, dan moet er

teveel getemperd worden
en wordt de verbranding onvollediger en komen er meer
schadelijke stoffen vrij. Laat
de schoorsteen minstens
eens per jaar vegen door een
erkende schoorsteenveger.
Gebruik brandstoffen die
geschikt zijn voor uw haard
of kachel. Gebruik droog en
schoon hout of houtbriketten. Gebruik geen hout dat
veel hars bevat of behandeld
hout zoals geverfd hout.
Gebruik ook geen kunststof,
oud papier of huishoudelijk
afval. Ventileer goed tijdens
stoken in huis. Zet roosters
open en een raam op een kier.
Dit voert voldoende zuurstof
aan voor de verbranding en
zorgt ervoor dat de verbrandingsgassen uit huis worden
afgevoerd. Stook niet bij mistig of windstil weer. De rook
blijft dan om het huis hangen
wat extra hinder veroorzaakt.
Bespreek met uw buren op
welke momenten stoken het
minste hinder veroorzaakt.
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Gemeentelijke publicatie week 43 – 2012
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.

Schoonmaak GFT-containers

Van 29 oktober t/m 2 december 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.

Verordening begraafplaatsrechten

In de vergadering van 9 oktober 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de verordening “Begraafplaatsrechten 2012-1”
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari
2012 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website. Op basis van deze verordening worden
rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, en
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband
met de begraafplaats.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 12, plaatsen hekwerk en zes vlaggenmasten, ingekomen 18 oktober 2012, 2012-VV-116.
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:
- Wilhelminaweg 68, kappen van een boom in achtertuin,
verzonden 15 oktober 2012, 2012-VV-100.

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge-

Centraal telefoonnummer

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 295, kappen van een boom in voortuin,
verzonden 15 oktober 2012, 2012-VV-102.

Bezwaarschriften

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

Vorige week donderdag wist het 1e team van Oomstee een prachtige thuisoverwinning te
noteren tegen het Haarlemse Westerhout. Kopman Henk v.d. Linden kon zijn tegenstander
tweemaal verslaan en scoorde maximale punten in een zeer spannende driebandenstrijd.
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14 caramboles in 15 beurten
werd de eerste wedstrijd in
winst omgezet. V.d. Linden
scoorde in de tweede par-

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.

biljart
Oomstee 1 wint overtuigend van Westerhout

Een belangrijke ontmoeting waarin keihard werd
gestreden om de fel begeerde winstpunten. Met

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.

tij nog scherper en noteerde zijn 14 caramboles in
precies 14 beurten terwijl
tegenstander Johan de

Wit op 8 caramboles bleef
steken. Een maximale
winst voor het team dat
daarmee een belangrijke
voorsprong opbouwde.
Ook Jeroen v.d. Bos en Frits
Minneboo scoorden ieder
belangrijke wedstrijdpunten en wisten elk één partij met winst af te sluiten.
De eindstand werd uiteindelijk 14-7 in het voordeel
van Oomstee.

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.

Team 2

Voor team Oomstee 2, onder andere met kopman
Louis v.d. Mije in de gelederen, was het teleurstellend dat de vorige week
woensdag te spelen thuiswedstrijd niet doorging
omdat de tegenstander De
Hoek 1 uit Haarlem op het
laatste moment afbelde.
De inhaalwedstrijd is echter gisteravond, woensdag,

wel gespeeld waarover we
u volgende week het nodige zullen melden. De beide
Oomstee-teams zijn in ieder geval hard bezig hun
persoonlijk en teamgemiddelde flink op te schroeven
omdat zij zeker weer zullen
proberen om deel te nemen
aan de nacompetitie met
kans op finaleplaatsen in de
regionale driebandencompetitie.

autosport

voetbal
Trilogie Ard Keff

Tijdens de DNRT-races op Circuit Park Zandvoort reed

Zandvoorter Ard Keff afgelopen weekend op een bekeken
manier naar de titel in de BMW E30 cup. Daarmee voltooi-

de hij een unieke trilogie, die in 2010 begon. Het afgelopen
seizoen kwam hij niet echt in de problemen, vooral niet

omdat de concurrentie meer oog voor elkaar had dan voor
de kersverse drievoudig kampioen.

Ard Keff voor het derde jaar op rij kampioen

Zonder al te veel risico te nemen kwam Ard in de kwalificatie tot een tweede starttijd.
Daarmee stond hij precies
tussen de twee broers Tobias
en Joshua Kreuger in. Grote
concurrent Jeroen van Lierop
stond in ieder geval achter
de Zandvoorter. “Als ik een
goede start heb, ga ik voor de
winst, is mijn start niet goed,
dan trek ik mij terug uit de
strijd met de Kreugers”, kon-

handbal

digde Keff na afloop van de
kwalificatie aan.
Hij kende wel een goede
start in de eerste race, maar
niet goed genoeg om als
eerste de Tarzanbocht in te
duiken. De beide Kreugers
kwamen voorin te liggen,
met Van Lierop tussen de
beide broers in, gevolgd door
Marcel Flens met daar weer
achter de inmiddels afge-

Kelly Steen succesvol met Oranje onder 17
zakte Keff. Van Lierop spinde
met de hulp van Joshua
Kreuger in de Tarzanbocht
bij het ingaan van de derde
ronde. “Voor mij was dat het
moment dat ik wist dat ik de
titel op zak had”, aldus Keff.
Hij rukte achter Flens op naar
de derde plaats. Verderop in
het veld had gelegenheidsrijder Jan Lammers ruzie met
een motorkap van zijn BMW,
die opeens open sprong.
Uiteindelijk pakte Keff de
vierde plek en stelde daarmee zijn titel veilig, terwijl
Lammers genoegen moest
nemen met een plek in de
middenmoot.
De tweede race reed Keff
helemaal op de automatische piloot. Hij kreeg een
kleun van Van Lierop en was
daar na afloop een beetje
ontstemd over, hoewel het
zijn goede humeur om zijn
derde titel niet kon verpesten. De nieuwe kampioen liet
nog even de snelste rondetijd noteren voordat hij als
zesde over de streep kwam.
De monteurs van het team
ontrolden een mooi doek
waarmee zij hun rijder bedankten. Daarna volgde de
nodige champagne en werd
de derde titel op waardige
wijze gevierd.

ZSC - dames winnen eerste zaalwedstrijd
Het handbalteam van ZSC heeft de eerste wedstrijd van de
zaalcompetitie winnend afgesloten. In de Korver Sporthal
wonnen de dames van coach Djurre Boukes, in een wedstrijd waarin doelpunten schaars waren, met 11-9 van het
Vijfhuizense DSOV.

De eerste helft kenmerkte
zich door hard verdedigen
van beide teams. Daar kwam
voor Zandvoort nog bij dat
de doelvrouw van DSOV in
een bloedvorm stak en dat
doelpuntenkanon Manon
van Duijn het vizier meer
op de lat had gericht dan op
het net. Zandvoort kwam na
vijf minuten met 0-2 achter

maar vocht zich een paar
seconden later weer in de
wedstrijd. Uiteindelijk ging
ZSC rusten met een 6-5 voorsprong.
Direct na rust hadden onze
plaatsgenoten een uitstekende periode en kwamen
binnen tien minuten met
drie punten voor te staan. De
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voorsprong werd niet meer
uit handen gegeven hoewel de gasten wel regelmatig tot één doelpunt terug
kwamen. Doelvrouw Eline
Ravensbergen onderscheidde zich deze wedstrijd door
twee strafworpen te elimineren en had daarmee dus
een belangrijk aandeel in de
11-9 overwinning van ZSC.
Scores ZSC: Romena Daniëls:
5; Laura Koning en Lucia v.d.
Drift ieder 2 en zowel Manon
van Duijn als Maaike Paap
konden ieder 1 doelpunt aantekenen.

Onze plaatsgenote Kelly Steen speelt met het meisjeselftal

van de KNVB onder 17 deze week kwalificatiewedstrijden

voor het EK. Tegenstanders zijn Montenegro, Kazachstan
en Oekraïne. De wedstrijden worden allemaal in Neder-

land, in Meppel, gespeeld.

Kelly Steen in actie

badminton

Ondertussen zijn de eerste
twee wedstrijden gespeeld.
Montenegro werd zaterdag met 15-0 verslonden en
Kazachstan maandag met
11-0. Vandaag, donderdag,
wordt de wedstrijd tegen
Oekraïne gespeeld. “Ik vind
het echt zo cool dat ik dit
mag doen en dat het natuurlijk in eigen land is want dan
kan iedereen die het wil zien
komen kijken en anders als
het in het buitenland is niet.
Dus ik ben blij dat er veel
publiek komt dat in oranje
gekleed is”, aldus de dolblije
jonge doelvrouw. Het einddoel is het EK dat in juni 2013
in het Zwitserse Nyon wordt
gespeeld.

Europees succes voor Imke van der Aar
Een groep van 7 jeugdtalenten heeft, onder auspiciën van

de Europese Badminton Union (EBN), een unieke kleine
badmintontour door Europa gedaan. Een van de talenten
was de Zandvoortse Imke van der Aar.
De groep ging eerst naar
Denemarken voor de Danish
Junior Cup, half oktober,
daarna door naar Bulgarije
om te trainen met het nationaal senior en jeugdteam en
vervolgens naar Slovenië om
deel te nemen aan de TEM
Slovenië Junior Cup.

Imke van der Aar (14) was de
benjamin van de groep en
speelde in Denemarken in de
U17 en in Slovenië in de U19.
In Denemarken werd echt op
hoog niveau gespeeld, veel
geleerd en mooie ervaringen
opgedaan. In Bulgarije werd
kennis gemaakt met het

‘Oostblok’; allemaal spelers
met een ijzeren conditie en
met heel veel kracht. Het
toernooi in Slovenië was een
hele aparte ervaring, maar
het niveau was er zeker niet
minder om. De ‘Dutch Power
Girls’ hebben voor een sensatie gezorgd door al hun
partijen in het toernooi in
2 sets te winnen. Imke won
de dames dubbel finale en
haalde daardoor haar 1e
Europese Badminton Unie
titel binnen.

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
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Klussenier
Willem Punt
Dierenkliniek Zandvoort

Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Huisartsenpraktijk
Nieuw Noord
J. Meijer
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
P. van Kleeff
Pluspunt
Reco Autoschade

Sea Optiek
Shopping Dinner Night
Sushi Quisine
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Versteege Wielersport
VVV Zandvoort
Zandvoorts Museum
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Actueel

Actueel

7

Roep om betere
beveiliging van
begraafplaats

Schoolkinderen
openen eigen
Boekenparadijs

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Film

Documentaire
over meisjes in
pleeggezinnen

Heldin geëerd met Bronzen Carnegie Medaille
Maandagmiddag trok een stoet personen van het raadhuis naar het Zandvoorts Mu-

seum. Voorop burgemeester Niek Meijer gevolgd door gezinsleden, familieleden en
goede vrienden van Inge Kensen-Ottenhoff. Zij zou even later door Zandvoorts eerste

burger flink in het zonnetje gezet worden naar aanleiding van haar heldhaftige op-

treden tijdens het bijlincident nabij de spoorwegovergang Vondellaan van 18 oktober
2010. Met gevaar voor eigen leven heeft zij geprobeerd haar vriendin en collega te
beschermen tegen de aanvallen van diens ex-man. Die is een aantal weken geleden in
hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar.

Inge Kensen-Ottenhoff met haar echtgenoot Bob

Ingen Kensen-Ottenhoff
was totaal verrast toen zij
haar geliefden, onder aan-

De Mannetjes

Carnegie
medaille

voering van Meijer zag
binnenkomen in de hobbyruimte boven het museum
waar zij aan het schilderen
was. Ze had in de dagen
hieraan voorafgaand totaal
geen signaal gekregen dat
er iets op handen zou zijn,
maar dat was er terdege
wel. Zij werd maandagmiddag onderscheiden met de

fashion
fashion

‘In zekere zin is een
50 jarig huwelijk ook
zo’n medaille waard’

Bronzen Carnegie Medaille
voor haar heldhaftige optreden op die vreselijke
maandagochtend.
Niet alleen haar vriendin
werd, diverse keren, geraakt maar ook zij kreeg
een klap met de bijl en die
had zomaar fataal kunnen
zijn. Burgemeester Niek

Vrijdag 2 november
Shopping/Dinner Night
van 18.00 tot 22.00 uur

fashion

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

20%

Korting

Sport
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Meijer spelde dan ook vol
trots haar de medaille op.
Vrienden en collega’s hadden haar aangedragen
als held bij de Stichting
Carnegie Heldenfonds en
die aanvraag is dus gehonoreerd. “Dit is een totale
verrassing voor mij. Je denkt
op zo’n moment namelijk
niet na, maar reageert impulsief. Ik heb er geen moment bij stilgestaan dat
ik zomaar ook slachtoffer
zou kunnen worden. Ik ben
uiteraard ontzettend blij
maar ook trots dat ik deze
onderscheiding mag ontvangen”, vertelt ze.
De Stichting Carnegy
Heldenfonds is vernoemd
naar de filantroop Andrew
Carnegie, die op 25 november 1835 in Schotland werd
geboren, als zoon van een
handwever. Toen hij 13 jaar
was emigreerden zijn ouders naar Pittsburg (VS).
Daar verdiende hij in de
spoorwegen en door grondspeculaties in verband met
oliewinning een vermogen.
Het fonds dient zich uiteraard te houden aan het
doel dat Andrew Carnegie
beoogde en zoals dat in de
statuten van de stichting
is beschreven. Er zijn in de
loop van de jaren wel wat
andere accenten gelegd.
Maar de hoofdzaak is nog
steeds: het verlenen van
onderscheidingen en beloningen aan mensen die,
met gevaar voor eigen leven, het leven van iemand
anders hebben gered of dat
geprobeerd hebben te doen.

Wintercompetitie
start zaterdag met
Zandvoort 500

50-jarig huwelijksfeest
Vorige week donderdag vierde het bruidspaar Peter Versteege en Ria Versteege-van Dijk, het feit dat zij 50 jaar

geleden in de echt zijn verbonden. De hele week stond
het bol van de festiviteiten die door hun kinderen en
aangetrouwde kinderen waren georganiseerd.

Het bruidspaar geflankeerd door de burgemeester en zijn vrouw

Peter en Ria Versteege zijn
niet de eerste de beste
Zandvoorters. Zij hebben
jaren Versteege Wielersport
gehad en dit bedrijf tot ver
in de regio bekend gemaakt.
Hun schoonzoon en dochter
zijn nu de trotse eigenaren
maar Peter kan alles behalve
stilzitten. Bijna iedere dag is
hij nog in het bedrijf aan de
Haltestraat te vinden om
hand- en spandiensten te
verrichten; het bloed kruipt
duidelijk waar het niet gaan
kan.

Afgelopen maandag was het
opnieuw feest. Toen kwamen
burgemeester Niek Meijer en
zijn echtgenote Janny naar
de Matthijs Molenaarstraat
om het bruidspaar thuis van
harte geluk te wensen met
hun gouden huwelijksfeest.
Uiteraard ging dat met een
prachtige bos bloemen gepaard, die Meijer namens de
gemeente mocht aanbieden.
Namens de Zandvoortse
Courant ook van harte gelukgewenst met deze bijzondere mijlpaal.

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

6 en 7 november:
Begroting en parkeren
in de gemeenteraad
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Wat is een lente zonder zomer,
en wat een zomer zonder zon.
Wat is de liefde zonder geven,
wat is er wel als ’t nooit begon.
Wat is een hemel zonder blauw,
wat is de wereld zonder jou?
Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn gezin, hebben wij
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Herman Agato Minden
Zandvoort,
15 april 1924

Hoofddorp,
26 oktober 2012
Suzanna Minden-Bensdorp

Het levenspad is afgelopen,
Een grens bereikt met laatste kracht.
Een bijzonder mens,
onze moeder, oma en schoonmoeder

023 - 571 57 07

Quirina de Joncheere
Breukelen-Sint Pieters,
6 juni 1917

Ruud en Jannie
Lenneke en Wim
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Herman Heijermansweg 137 flat 3
2042 XW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Mijn grote dank wil ik uitspreken aan het
Huisartsen Centrum Zandvoort en de medewerksters
en verzorgers van Huis in de Duinen voor alle
hulp en verzorging die mijn man tijdens zijn leven
heeft ontvangen.

Kijk ook eens op
www.clubnautique.nl

Hoofddorp,
27 oktober 2012

Jeroen Tervooren †
Founex, Zwitserland:
Reinier en Odile Tervooren - Borel
Vincent Tervooren en Katarina Loewen
Arnaud en Mira Tervooren - Soendoro
Amsterdam, Woudrichem:
Tanneke Tervooren en Diny van den Burg

Herman en Carla

waterstanden

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag
2 november om 12.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer.
Ma was dol op bloemen.

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
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Jannie en Willem Bakkenhoven

UIT VA ART VERZORGING

Mevrouw S. Minden-Bensdorp
Erika

Verdriet en opluchting voelen wij bij het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oud-oma

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

Everdina van der Moolen - Koper

Eef
weduwe van A.J. van der Moolen † 18 mei 2005
24 september 1929

26 oktober 2012
Albert en Sonja
Fenna en Bjorn
Stan, Brent
Anne en Richard
Nout
Astrid en Hans
Ivo, Irina
Robert †
Rolf en Miriam
Thim, Nina

Correspondentieadres:
Rolf van der Moolen
Diaconiehuisstraat 21
2042 VL Zandvoort
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
2

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Lieve Annemarie van Duijn
Wij houden wel van jou!
Je vriendinnen

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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Jody en Menno getrouwd!!

Fijne dag en heel veel geluk samen
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NK Golfsurfen 2012 - Watersport vereniging

Zandvoort, 09.00-17.00 uur

Zandvoort 500 -

Laatste rustplaats beter beveiligen
Op de Algemene begraafplaats Zandvoort wordt door nabestaanden geconstateerd dat de laatste maanden ongewenste personen aanwezig zijn die niet langs komen voor

een grafbezoek. Herhaaldelijk liggen er lege bierblikjes, er

wordt af en toe op de begraafplaats geslapen en er worden

Eerste race in het
winterkampioenschap, Circuit Park Zandvoort

planten, kaarsen en kleine dierbare gedenkmonumentjes

Nationale 50+ dag - Georganiseerd door VVV

aangiften binnen gekomen maar desondanks blijft de

Zandvoort. Tevens kick-off van de ‘Neem je niets voor
en doe van alles’-week

meegenomen. Bij de politie Kennemerland zijn al diverse
overlast bestaan.

3 t/m11
Kunstweek - Thema: Kunstoog.
Diverse kunstzinnige activiteiten

3 t/m11
‘Neem je niets voor en doe van alles’ week

Diverse activiteiten, samengesteld door VVV Zandvoort

18 Mountainbike toertocht - 40 km door duinen
en strand. Start bij WVZ, 11.00 uur

Geen hekken rond de begraafplaats

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 01/11 - 07/11

TINKERBELL het geheim van de vleugels - 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 u.

ASTERIX EN OBELIX BIJ DE BRITTEN – 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.

SKYFALL

DO-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 u en 21.45 u.

GENDARME DE ST. TROPEZ-LOUS DE FUNES
DI om 13.30 u. (Cinema Nostalgie)

38 TÈMOINS
WO om 19.30 u.

MovieDinner arrangement weer te koop!
Vanaf 8 november: SINT & DIEGO
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

In 2011 heeft, op verzoek
van de gemeente, extern
bureau Genius Loci een toekomstvisie opgesteld voor
de begraafplaats. In een
Ronde Tafel-bijeenkomst
konden belangstellende bewoners mee discussiëren,
waar diverse bezoekers van
de begraafplaats aangaven
dat ze zich zorgen maakten
over het voorbestaan van
de huidige begraafplaats.
De toekomstvisie heeft
vanwege vermindering van
capaciteit bij het ambtelijk
apparaat nog geen vervolg
gekregen. Eind dit jaar komt
er een discussiestuk van het
college naar de raad. Begin
2013 zal de raad uiteindelijk
beslissen over de toekomst
van de begraafplaats.

emotionele waarde. Het is
toch belachelijk dat er geen
respect meer is voor de doden die daar zijn begraven.”
Tevens geeft de familie aan
dat het niet terugplaatsen van het hekwerk, dat
destijds weggehaald is bij
de scheidingswal tussen
begraafplaats en fietspad
langs de treinbaan, mogelijk
de reden is dat onbevoegden
zonder meer van die kant de
begraafplaats gemakkelijk
kunnen betreden.

Nieuw hek

Het nieuwe hekwerk dat
twee jaar terug is aangekocht door de gemeente
ligt sindsdien in de remise
te wachten op plaatsing.
Ook raadslid Willem Paap

Geen hek

In een brief aan de raadsleden, het college en de
Zandvoortse Courant geven
nabestaanden aan dat zij
tijdens een bezoek aan de
laatste rustplaats van hun
vader tot hun grote ontsteltenis constateerden dat een
geplaatste plant met pot is
gestolen. Met hun brief en
politieaangifte willen zij de
ernst van de zaak aangeven.
“Het gaat niet zozeer om de
materiële, maar meer om de

Het nieuwe hek ligt in de remise

van Sociaal Zandvoort heeft
klachten ontvangen over ongewenste personen op de
begraafplaats. Paap vindt dit
ongehoord en stelt dat nabestaanden die een graf bezoeken in alle rust hun dierbaren
moeten kunnen gedenken,
zonder dat men zich daarbij
onprettig voelt. Tijdens een
raadsvergadering heeft Paap
naar de reden gevraagd van
het niet terug plaatsen van
het hekwerk.

column

Chin-Chin

Van alle straten in Zandvoort,
roept de Haltestraat de
meeste herinneringen bij
me op. Ik heb er gewoond. In
twee verschillende woningen. Ik stond op het punt om
naar de middelbare school
te gaan toen mijn cadeauvader Ad Keur, mijn moeder,
mijn broer Hans en ik naast
de Chez Keur gingen wonen,
de bar van mijn ouders. Op
de eerste verdieping met
uitzicht op de Zeestraat had
Veranderde visie
ik mijn jongenskamer, waar
In een interview zegt por- ik voor het eerst in mijn letefeuillehouder en burge- ven vrijde met, en dat denk
meester Niek Meijer: “Ik je echt op dat moment, de
betreur het ten zeerste liefde van mijn leven.
dat nabestaanden geconfronteerd worden met het Als dat al een moment is om
weghalen van diverse her- nooit te vergeten als je door
inneringen bij het graf. Of de Haltestraat loopt, slaan
daar het niet plaatsen van we een aantal jaren over
het hek debet aan is, is niet en belanden we in 1977. Als
zo maar te stellen. Met deze jonge sterreporter werkte ik
veronderstelling moeten bij de ‘Hitkrant’ en op een gewe voorzichtig omgaan. Het geven moment vonden mijn
aangekochte hek is niet ge- ouders het een goed idee als
plaatst omdat de visie en het ik ergens anders ging zitbeleid van de algemene be- ten stressen en druk doen.
graafplaats in de toekomst Boven hun discotheek, de
veranderd zal gaan worden. Chin-Chin, realiseerden Ad
Zelf ben ik voorstander van en Mam twee kleine wonineen open karakter bij de be- gen, die uitstekend geschikt
graafplaats. Dus in plaats waren voor jonge singles van
van hekken is meer verdich- het mannelijke soort.
ting met struiken beter. Zo
ontstaat er een natuurlijke Mijn buurman werd Max,
barrière voor onbevoegden. barkeeper van de Chin-Chin,
Tenslotte zal er scherper ge- die regelmatig met een slacontroleerd worden.” Of de perig hoofd kwam vragen
onvrede en de onrust met of ik de muziek wat zachter
deze woorden van Meijer wilde draaien, want hij lag
zijn weggehaald zal in de nog met twee meisjes in
toekomst moeten blijken. bed. Van rustig wonen kon
De keuze hoe nu verder ligt geen sprake zijn natuurlijk,
wisten ook mijn ouders.
bij de gemeenteraad.
Maar je stuurde een 21-jarige egotripper en workaholic ook niet naar een plek
waar serene rust was, want
dan zou hij zijn moeder gaan
missen. Bovendien konden
de werknemers van de Chin,
te weten portiers, barkeepers
en dj’s, mooi een oogje in het
zeil houden. Ik maakte er een
heel sjiek hok van. Met
een groot bed en spiegelwanden. Kon ik mezelf in slaap kijken. Van
de 7 dagen sliep ik er 5
bij Ad en Mam.
Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

20 oktober - 26 oktober 2012
Geboren:

Djim, zoon van Keur, Boudewijn en: de Joode, Nikita
Eline, dochter van: Bouwers, Roderick Sinyo en: Schreuder,
Marlou Allies

Overleden:

Scheffer, Clara, oud 82 jaar
Bruins, geb. da Costa, Catharina Dorothea, oud 89 jaar
Spits, Jeanetta Jacoba Ernestina Gerarda, oud 93 jaar
Van Duijn, Dirk, oud 69 jaar
Holzman, geb. int ’t Hout, Annigje, 81 jaar

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort

Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee
Donderdag 13:00 – 14:00
t/m 13 december

Hatha Yoga Instromen met korting kan altijd!
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00		
t/m 19 december
9 januari t/m 17 april

Workshop Tarot v Beginners
Bij de Tarot gaat het om de bewustwording van het onbewuste. Ieder
mens heeft momenten dat hij persoonlijke vragen heeft, maar niet bij de
antwoorden kan komen. Het antwoord zit in je, maar je kunt er even niet
bij. De Tarot is een beproefd hulpmiddel om die antwoorden te vinden.
Gelieve uw eigen spel mee te nemen zodat u thuis ook kunt oefenen.
Dinsdag 19:00 – 21:30		
13 & 20 november

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen.
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30
10 januari t/m 25 april

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
t/m 13 december
Donderdag 10:30 – 11:30
   
24 januari t/m 18 april

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden. Glas in Lood is een oeroude
ambacht die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de
docent leert men het glas te snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00
30 januari t/m 27 maart

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om de cursus te volgen dient u in het bezit te zijn van een Apple iPad,
deze moet echt van Apple zijn! De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden.
Dinsdag 15:00 – 17:00		
22 januari & 29 januari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 vingers!  Het is de bedoeling dat de cursisten
thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45		
31 januari t/m 25 april

Bridge voor beginners
Een spel voor hoofd en handen. Over de hele wereld wordt bridge
gespeeld. Het is dus niet moeilijk om partners voor dit spel te vinden.
Houd uw hersenen in conditie, blijf fit en actief.
Maandag 19:30 – 21:30		
28 januari t/m 22 april

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's.
Donderdag19:30 – 21:30
28 februari t/m 4 april

Beeldhouwen en Boetseren

Uitgever: Zandvoort Press B.V.

De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en
houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00
21 januari t/m 22 april

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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Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

OUD HOLLANDSE KEUKEN
€ 8,50

Pannenkoeken vanaf € 4,95
Poffertjes € 3,95
Stamppot € 4,25 500 gr
OUD HOLLANDS DAG MENU € 8,50
Gekookte aardappelen, Hollandse groenten
Sudderlapjes, gehaktbal, speklapjes, kip.

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Toko Bintang Catering - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

Nederlands

Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl

Oplage: 9.250 exemplaren

Onze inmiddels beroemde Emmaplak
van € 1,95 voor € 1,70
Volop heerlijke
speculaas lekkernijen verkrijgbaar

Aquarelleren/open atelier
Dinsdag 9:30 – 12:00

22 januari t/m 16 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023. 57.40.330

• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
Aanbieding:
• Vitrage, duoroll
Gordijnstof 1,
• Gordijnrails
5m breed
Kamerhoog:
• Gratis opmeten
€ 7,-

p.m.

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841
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Klaprozenactie terug van
weggeweest in Zandvoort

Met oog en oor
de badplaats door

In veel landen wordt ieder jaar de klaproos uitgereikt, beter bekend onder de Engelse

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

naam ‘Poppy’. In Nederland vindt dit al enkele jaren plaats in onder andere Apeldoorn,
Heemstede en ook in Zandvoort. Na een jaar van afwezigheid blaast de ‘Royal Canadian
Legion’ de Poppy campagne, of te wel klaproosactie, in Zandvoort weer nieuw leven in.

De burgemeester krijgt de eerste klaproos opgespeld

Initiatiefnemers Howard
Miller en Gerard Visser hebben vanwege hun leeftijd
en gezondheid de organisatie overgedragen aan Peter
Bongers en Martin Reelick.
Wel blijven de twee van het
eerste uur, wat meer op de
achtergrond, deze actie van
harte ondersteunen. De eerste Poppy werd dinsdag op
het gemeentehuis uitgereikt aan burgemeester Niek
Meijer door Peter Bongers.
De uitreiking aan het publiek
zal plaatsvinden op vrijdag 2
en zaterdag 3 november aanstaande op de vertrouwde
locatie voor de Albert Heijn
aan de Grote Krocht. U hoeft

de Poppy niet te kopen, maar
iedere vrijwillige bijdrage is
natuurlijk heel welkom. De
opbrengst komt vooral ten
goede aan de Canadese veteranen, maar ook de lokale
Nederlandse veteranen, die
vrijwillig aan deze actie meewerken, zullen niet vergeten
worden.
De klaproos is een eerbetoon
aan alle geallieerde soldaten
die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Leven
in vrede en vrijheid vinden
wij in Nederland vaak heel
gewoon. We vergeten echter
heel gemakkelijk dat voor het
verkrijgen van onze vrijheid
heel veel slachtoffers zijn

gevallen. Het is goed ons te
realiseren dat vrijheid heel
snel ook weer verloren kan
gaan. Als we de wereldkaart
bekijken zijn er heel veel landen aan te wijzen waar geen
vrijheid bestaat. De klaproos
houdt geen direct verband
met de herdenking van de
gevallenen op 4 mei. Wel hebben de Canadezen een zeer
groot aandeel gehad in onze
bevrijding in mei 1945 en is
het Royal Canadian Legion,
evenals het British Legion,
zeer actief betrokken geweest bij onze bevrijdingen
en dus herdenkingsdag. In
de Angelsaksische wereld is
8 november Herdenkingsdag
(Remembrance Day).

Het is PET met ZANDVOORT SCHOON!?……..
Plastic verpakkingsmateriaal, waaronder plastic PET- flessen is standaard onderdeel
geworden van onze dagelijkse consumptiebehoefte. Los van discussie om statiegeld
op flessen al dan niet af te schaffen, wordt de plasticberg niet kleiner. In het kader
van verantwoord afvalbeheer is enkele jaren geleden het apart inleveren van plastic
verpakkingsmateriaal zoals miljoenen Petflesjes, zakjes, flacons en dergelijke, van de
grond gekomen. Burgers worden gestimuleerd om dit spul niet in de vuilnisbak te
gooien maar apart in te leveren. Het materiaal wordt niet (duur) verbrand, maar is
basis voor de productie van nieuwe materialen. Een goede zaak.

Gemeente Zandvoort

Alleen al in Zandvoort is de afgelopen 12 maanden 59 ton apart
in de plasticcontainers gegooid. En nu we toch bezig zijn: aan
papier is 618 ton apart ingeleverd en textiel heeft 68,5 ton opgebracht!
Apert inleveren = verantwoord omgaan met het milieu = besparen op verbrandingskosten.

Anita Witzier
ontvangt cheque

Hoogstpersoonlijk kwam
Anita Witzier naar Slender
You Zandvoort om de
cheque van €1.250 in ontvangst te nemen. Het fantastische bedrag werd op
Wereld Reumadag door
ondernemers Ineke en
Peter Smits en het team van
Slender You Zandvoort met
een marathon en een geweldige loterij opgehaald.
Anita Witzier is ambassadrice van het Reumafonds
en heeft zelf ook deze
ziekte. Zij zet zich graag in
voor de 2,3 miljoen mensen in Nederland die leven
met reuma of artrose. Het
Reumafonds ondersteunt
mensen met reuma door
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven
waar veel geld voor nodig is.
Het bedrag van Slender You
Zandvoort is dan ook zeer
welkom. Na een hartelijk
welkom, een mooie bos
bloemen en cheque vertrok
Witzier naar een volgend
adres.

Hardloper aangevallen
door hond

Zondag rond 10.00 uur werd
op de Frans Zwaanstraat ter
hoogte van het Zwanen
meer een hardloper gebeten door een loslopende
Dobermann, waarvan de
eigenaar in geen velden of
wegen te zien was. Ook een
bromfietser werd aangevallen en moest in de remmen.
Gelukkig bleef de schade
beperkt tot gescheurde
kleding. De politie heeft
proces-verbaal opgemaakt
en geprobeerd de eigenaar
van de hond te vinden. Dit

is niet gelukt. Vandaar het
verzoek aan inwoners die
weten welke dorpsgenoot, of
gast, met een donkerbruine
doberman met rode halsband in de duinen gelopen
kan hebben, dit te melden.
De zuidduinen worden veel
gebruikt om honden los te
laten lopen, maar als daar
gevaarlijke honden onder
zitten voelen recreanten zich
niet meer veilig.

Kledinginzamelactie

Elk half jaar is er een Sam’s
Kledingactie voor mensen
in nood. De opbrengst van
de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van
Cordaid Mensen in Nood
waar al een aantal jaren
Sam's het Droogte Cyclus
Project in Kenia steunt. In
dit project wordt de lokale
bevolking geleerd om zich te
wapenen tegen de droogte.
Dus wilt u weer uw kasten
nakijken op bruikbare kleding, schoeisel, dekens, lakens en gordijnen en het in
goedgesloten stevige zakken aanbieden? Op vrijdag
2 november om 18.00 uur
kunt het brengen naar het
Huis in de Duinen, Huize de
Bodaan, de hal van het HIK.
Bij de Agathakerk, kunt u terecht op 2 november tussen
19.00 uur en 20.00 uur en 3
november tussen 10.00 uur
en 12.00 uur.

Amateur tentoonstelling

Er hebben meer dan 30
Zandvoortse amateurkunstenaars gereageerd op
de oproep van kunstenaar
Ellen Kuijl. Zij wilde dit keer
ook de amateurs een kans
geven om mee te doen aan
een expositie. Deze geweldige opkomst is zeker een
bezoekje waard. Want of je
nou jong of oud bent, kunst
is voor iedereen. De kunstwerken zijn van 2 t/m 11
november tussen 12.00 uur
en 18.00 uur te bewonderen
in Atelier Akwaaba, de voor-

malige smederij Gansner,
aan het Schelpenplein. Op
zaterdag 3 november om
13.30 uur wordt deze unieke tentoonstelling officieel
geopend.

Allerzielen

Op 2 november is er in de
Agathakerk een Taizéviering
met als thema ‘Allerzielen’.
De werkgroep Taizé van
de Lokale Raad van Kerken
heeft de dienst samengesteld aan de hand van een
tekst uit het Bijbelboek
Wijsheid. In de dienst worden gedachten aangereikt
hoe je met de dood kunt
omgegaan en in hoeverre
oude woorden uit de bijbel
nu nog actueel kunnen zijn.
In de (lied)teksten en gebeden wordt het thema uitgediept en is men zoals gewoonlijk bij een Taizéviering
enkele minuten stil. Het
inzingen in de Agathakerk
is om 19.00 uur, de dienst
zelf begint om 19.30 uur. Na
afloop is er koffie en thee.

Omgedraaide wereld

Bij de Zandvoortse Red
dingsb rigade is de kerst
nu al begonnen. Er werd
vorig weekend een kerstboom in de reddingpost
gezet en iedereen was
verkleed als Kerstman of
-vrouw. Kerstliedjes en
glühwein verhoogden de
sfeer bij deze ludieke actie.
Sinterklaas wordt bij de
ZRB pas op 24 december
gevierd! Wanneer Oud en
Nieuw wordt gevierd is onbekend, we horen wel welke
datum de nieuwjaarsreceptie is. Misschien met tropische temperaturen?
5
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Shopping Dinner Night
Haltestraat Zandvoort

Vrijdagavond 2 november van 18.00 tot 22.00 uur

Vrijdagavond 2 november wordt van 18.00 tot 22.00 uur een Shopping/
Dinner Night georganiseerd in het eerste deel van de Haltestraat. Het
belooft opnieuw een gezellige avondopenstelling te worden met veel
leuke acties of aanbiedingen voor de bezoekers.
Diverse winkeliers zullen voor hun
klanten een hapje en/of drankje verzorgen en er is live muziek van zanger Johan de Gelder. De straat wordt
feestelijk verlicht door middel van
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vuurkorven, kinderen kunnen op de foto
met olifant TOY TOY van Intertoys en er
is een ‘Rad van Fortuin’ waarbij veel leuke prijzen te winnen zijn. Kortom, het
wordt een avond om niet te missen!

Speciaal voor
Shopping/Dinner Night
geven wij 20% korting
op de gehele winter collectie!
Supertrash, Relish, Aaiko, Miss Me, Silvian Heach,
B-loved, Ibana Rouge, Jacky Luxury
& De nieuwste trends uit Parijs en Milaan.

20% korting

op de gehele collectie*
* m.u.v. aanbiedingen en reeds afgeprijsde artikelen

Rad van
Fortuin

20% korting

Op alle personenweegschalen
en alle servies
van Janneke Brinkmann

Crêpes

Tijdens de Shopping Dinner Night
Bij besteding vanaf € 100 een
dinercheque t.w.v. € 20,- i.v.m. ons 20 jarig bestaan
te besteden bij Restaurant ’t Geveltje of Zaras.
Tevens leuke prijzen voor het Rad van fortuin
Vlug Fashion Men’s wear Zandvoort

Haltestraat 2a - 023-5719519 - www.vlugfashion.nl
Volg ons nu ook via FACEBOOK:
www.facebook.com/Vlugfashion

Dierenwinkel
Hans en Saskia

Dinner Night actie
Bij iedere 10 euro besteding
ontvangt u een tegoedbon van € 2,tegen inlevering van deze advertentie
Dierenwinkel Hans en Saskia
Haltestraat 11 - Tel.023-5762889
www.dedierenwinkel.info

by Samantha Berg
In Jupiter Plaza bij Emotion By Esprit
Crêpes van de bakplaat.
Er is voor ieders wat wils, o.a.
poedersuiker, stroop, rietsuiker,
banaan, aardbeien, nutella, kaas,
ham, spek, rozijnen,
advocaat met slagroom
oftewel te veel om op te noemen.

Dreams
& Daytime
Bij een besteding van
minimaal € 15,tijdens de Shopping Dinner Night

ontvangt u een leuke attentie!

Vanaf 17:00 Happy Hour shopping
20% korting op gehele assortiment

✧ Gezellig winkelen met een glas bubbels

✧ Gratis visagie en manicure behandelingen
door onze specialistes
✧ Leuke attentie voor elke klant

Shopping Dinner Night
aanbieding:
Koop tussen 17.00 en 22.00 uur
een compleet montuur (bril + glazen)

en krijg 1 glas GRATIS!!!!!
(ook multifocaal)

Graag tot ziens bij Sea Optiek!

Haltestraat 5 • 2042 LJ Zandvoort • 023-5712174
www.seaoptiek.com
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Wethouder Toonen opent Brede School Bibliotheek
Afgelopen dinsdag opende onderwijswethouder en oudbibliothecaris Gert Toonen officieel de Brede School Bibliotheek in scholengebouw De Golf. Hij maakte daar ook het

winnende logo en de winnende naam bekend, die voortkomen uit een wedstrijd voor de leerlingen van de basisscholen. De naam is geworden: Boekenparadijs.

Alle 'blibliothecarissen' in locatie Noord met de wethouder

De Brede School Bibliotheek
(BSB) is een samenwerkingsproject van de gemeente
Zandvoort, de openbare bi-

bliotheek Duinrand en de
zeven scholen voor primair
onderwijs in Zandvoort.
Het doel is de taal- en ont-

wikkelingskansen van alle
kinderen in Zandvoort te
vergroten. Dit gebeurt middels een schoolbibliotheekvoorziening, waar kinderen
niet alleen volop worden
aangemoedigd om te lezen
maar ook helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het
reilen en zeilen van ‘hun’
bibliotheek. Ervaringen in
andere plaatsen hebben
uitgewezen dat kinderen
op die manier meer gaan lezen en dat hun houding ten
aan zien van lezen positief
verandert. Dit is niet alleen
goed voor de ontwikkeling
van hun technische leesvaardigheid maar ook voor
begrijpend lezen, de spelling
en het ontwikkelen van een
woordenschat. Bovendien

leren ze goed samenwerken.
In Zandvoort is hard gewerkt om de BSB op twee
locaties te realiseren. De
ene locatie is in het centrum
van Zandvoort, een gedeelte
in de openbare bibliotheek
Duinrand gevestigd in De
Blauwe Tram. De andere
is in Noord in het scholengebouw De Golf waar een
compleet nieuwe BSB is
ingericht. De naam van de
BSB hebben de kinderen zelf
mogen bedenken, evenals
het logo. De kinderen hebben logo’s ontworpen en
daarna gestemd welke logo
zij het mooiste vinden. De
wethouder maakte het winnende logo bekend tijdens
de opening.

Arnold Bluijs beste garnalenpeller
In een bomvol café Oomstee werd afgelopen zaterdag
de nieuwe kampioen van het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen gehuldigd. Klaas Koper reikte

de beker en de speciale onderscheiding uit aan winnaar
Arnold Bluijs.

Het publiek genoot met volle
teugen van het Zandvoortse
feestje. In de speciaal ingerichte tent op de binnenplaats
achter het café pelden de 30
finalisten afgelopen zaterdag
nogmaals een voorronde, een
halve en een definitieve finale.
Via een videoverbinding kwamen de beelden op het grote
scherm in het café waar de zenuwslopende pel-activiteiten
konden worden gevolgd. De
garnalen werden direct door
Ronald en Melanie Rietberg
tot zeer smaakvolle hapjes
verwerkt.
Bluijs was trots op zijn bijzondere prestatie waarmee hij de

Winnaar Arnold Bluijs in actie

winnares van 2011, Willemien
Elsman, nipt wist te verslaan.
Ans Davids, de eerste kampioene van Zandvoort in 2010,
werd gedeeld vijfde en stond
bovendien volop in de belangstelling van het aanwezige
camerateam van ‘Man bijt
hond’, waarvan de opnamen
maandag op televisie werden
vertoond.
Uitslag: 1. Arnold Bluijs (108
gram in 10 minuten), 2. Wille
mien Elsman, 3. Patricia Bluijs,
4. Elly Draijer, 5. Ans Davids en
Linda Bol, 7. Leida Drommel, 8.
Elly Koper, 9. Mirthe Bluijs, 10.
Michel Maas, 11. Jeroen v.d. Bos,
12. Annet Bluijs.

Beginnerscursus Facebook
Facebook blijft alsmaar in populariteit stijgen; met nu al meer dan 1 miljard actieve ge-

bruikers is het een van de populairste social media sites. Het verbindt mensen overal ter

wereld. Maar wat kan je er als eenvoudig internet gebruiker nou precies mee? Is het wel
veilig? Hoe meld ik me aan? Hoe vind ik vrienden? Allemaal vragen waarop tijdens de
beginnerscursus Facebook van OOK Zandvoort antwoord wordt gegeven.
Op Facebook kunt u informatie over uzelf plaatsen,
zoals uw hobby’s, interesses en vakantiefoto’s. U kunt
oude bekenden opzoeken
en hen uitnodigen voor een
digitale vriendschap. Met

zoveel gebruikers is de kans
immers groot dat al enkele
of veel van uw bekenden op
Facebook aanwezig zijn. Er
is veel te vinden op het internet over het gebruik van
Facebook maar een persoon-

lijke uitleg is wel zo aantrekkelijk.
De lessen starten om 13.30
uur en duren anderhalf uur.
De cursus omvat 6 lessen
met maximaal 8 deelnemers

zodat u genoeg persoonlijke
aandacht krijgt van docente
Jolanda Meier. Het lestempo is rustig, het is echt een
cursus voor beginners op
Facebook. Enige computerervaring en een eigen email
adres is wel vereist.
De kosten bedragen € 15, aanmelden kan via tel. 5740330,
e-mail: info@ookzandvoort.nl
of aan de balie van Pluspunt,
Flemingstraat 55.

Uit de hoek van
de ondernemers
In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de
centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze
week andermaal centrummanager Gert van Kuijk.

Zandvoort en het circuit
Zandvoort is al decennia gezegend met het circuit en
het circuit is al decennia gezegend met een locatie als
Zandvoort. Wij kunnen en moeten elkaar versterken en
dat is ook altijd zo geweest. Toch hoor ik zo af en toe van
diverse ondernemers kritiek op het circuit. Er was er zelfs
een die wilde een petitie starten tegen het circuit. Als wij
in de gelegenheid zouden zijn om Zandvoort in zijn geheel
nieuw in te kleuren, ware het wellicht een mogelijke uitkomst. Maar het circuit ligt er gelukkig wel en dus moeten
we daar ons voordeel mee doen.
Ik hoor vaak dat het circuit de mensen na afloop van een
evenement wegjaagt. Ik geloof dat niet en heb ervaren
dat het circuit er alles aan doet om de bezoekers richting
het dorp te krijgen. Feit is dat de meeste (mannelijke) bezoekers dat gewoon niet willen. Die komen voor een race
evenement en niet om hier te winkelen. Dat probleem kent
Beverwijk ook met de bezoekers aan de zwarte markt. Die
gaan na afloop massaal naar huis en gaan niet meer naar
het centrum.
Natuurlijk moeten we het wel blijven proberen, dus in
plaats van daarover te blijven mekkeren moeten we de
samenwerking met het circuit juist intensiveren. Zij willen wel!
Bij de afgelopen Historische Grand Prix was er een voorproefje. Op de dag voorafgaand aan de race hadden we in
het dorp de parade van oude auto’s en hadden wij aangepaste muziek in het paviljoen en in het dorp. Dat heeft
heel veel belangstellenden getrokken. Helaas waren nog
niet alle ondernemers uitgerust met bijvoorbeeld een circuitvlag of een speciale aanbieding in die zin.
Binnenkort spreken wij met de directie van het circuit om
te zien wat wij als ondernemend Zandvoort nog meer kunnen doen om profijt te trekken van hun aanwezigheid.
Wat dacht u er bijvoorbeeld van om op de zaterdagen in
te spelen op grote races en op de zondag voor de vrouwen
iets te organiseren? Ook kunnen wij wellicht mee surfen
met de geweldige pr machine van het circuit. En zo zullen
er ongetwijfeld meer dingen te bedenken zijn.
Wilt u ook constructief meedenken en vooruit kijken laat
het mij dan weten. Kom met ideeën
en help mee met het uitvoeren daarvan. Er zijn volgens mij voldoende
mogelijkheden!
Gert van Kuijk
centrummanager@hotmail.com
06-57209720
(nu met voicemail dus ik bel altijd terug)
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Aantrekkelijk woonaanbod!

Deze familiewoning met tuin en grote
schuur is ruim door de uitbouw, opgetrokken
gevels en de 2 dakkapellen.
Het heeft een sfeervolle woonkamer,
woonkeuken en 3 slaapkamers en luxe
badkamer (2011). Het is gelegen in een
aantrekkelijke en kindvriendelijke buurt
op loopafstand van het centrum, strand
en centrum.

Potgieterstraat 20
kk
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Zandvoort
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• Woonoppvervlakte 105 m2;
• perceelgrootte 133 m2.

Vraagprijs: € 274.000,= k.k.
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Zandvoort

• Woonoppervlakte ca. 144 m ;
• perceelgrootte 165m2.
2

Vraagprijs: € 369.000,= k.k.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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Parkeerplaatsen te huur
Te huur aangeboden
• 8 parkeerplaatsen op afgesloten terrein ter hoogte van Hogeweg 42
• De maandelijkse huur bedraagt € 50 excl. btw per parkeerplaats
• Het is mogelijk meer dan 1 parkeerplaats te huren

Reageren?
De Key Zandvoort
Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

8
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Zandvoort

Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Deze ruime en zeer verzorgde recent
uitgebouwde en van binnen gerenoveerde
familiewoning met een voor- en achtertuin (Z)
is gelegen in een rustige én kindvriendelijke
buurt. Het heeft een moderne en luxe open
keuken, royale woonkamer met grote
schuifpui naar de fraai aangelegde achtertuin
met achterom, 4 slaapkamers en badkamer
met douche, ligbad, 2 wastafels en toilet.

Zandvoort

Kromboomsveld 78

Max Euwestraat 57

Zowel huurders als niet-huurders van De Key kunnen reageren. Neem
contact op met De Key via 023 571 77 41 of kom langs op ons kantoor
aan de Thomsonstraat tijdens kantooruren.

Zandvoort

Kromboomsveld 54
2
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Zandvoort

Vraagprijs: € 515.000,= k.k.

In een fijne woonomgeving – kindvriendelijke
én rustig – ligt deze familiewoning met
voor- en zonnige achtertuin met berging.
Centraal gelegen t.o.v. scholen, winkels en het
centrum, op wandelafstand van zee en
natuurlijk de schitterende duinen.
De woning heeft een tuingerichte woonkamer,
open keuken, moderne badkamer,
3 slaapkamers en een ruime zolder.
• Woonopp. 103 m2;
• perceelgrootte 121 m2.

Zéér royale uitgebouwde halfvrijstaande
woning met oprit, garage en heerlijk
zonnige tuin op het zuiden. Het is gelegen
nabij NS-station, strand en centrum in een
geliefde buurt van Zandvoort.
Het beschikt over een royale tuingerichte
woonkeuken, ruime woonkamer, 4 ruime
slaapkamers en een badkamer.
• Woonoppervlakte van maar
liefst 170 m2;
• perceelgrootte 293 m2.

WORD ONZE HUISVRIEND

op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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Wethouder start zandtransport
Bij de Noordwest Natuurkern, een plek even ten noorden
van Parnassia, wordt aan een project gewerkt om te ko-

men tot meer oorspronkelijke duinen. De duinenrij zal
doorbroken worden zodat de zee vrij spel krijgt en daarbij
komt veel zand vrij. Wethouder Belinda Göransson heeft

afgelopen maandag officieel het startsein gegeven voor
het transport van dat zand, door zelf een van de dumpers

bij Club Nautique waar het strand opgehoogd gaat worden, te legen.

Wethouder Göransson dumpt een lading zand

De komende vier maanden wordt er met behulp
van dumpers zand verplaatst naar drie locaties in
Zandvoort. De dumpers en
shovels rijden deels op het
strand en deels op de weg
via een vaste route. Het doel

van de zandtransporten is
het aanleggen van een dynamische kust en er wordt
door middel van het zand
een bijdrage geleverd aan
de Natuurbrug. Bewoners,
weggebruikers en strandbezoekers gaan van dit

transport wel enige hinder
ondervinden.
Ongeveer 20.000 m3 zand
wordt naar de aan te leggen natuurbrug over de
Zandvoortselaan gebracht.
De overige 100.000 m 3
wordt naar lage strandlocaties zowel nabij Club
Nautique als ter hoogte van
het naaktstrand gebracht.
Het zand wordt op het
strand gestort en vlak geschoven. Er vinden transporten vanaf het strand naar
Nieuw Noord plaats, die
eveneens via de strandopgang bij de reddingbrigade
post Zuid omhoog komen.
Omdat de Van Lennepweg
is afgesloten geldt vanaf 15
oktober een parkeerverbod
voor de noordzijde van de
Cort van der Lindenstraat
en de Frans Zwaanstraat.
Het streven is dat de
zandtransporten naar de
Natuurbrug op 21 december
zijn afgerond, uiteraard is
dat weerafhankelijk. De afronding van de werkzaamheden op het strand staat
voor eind februari komend
jaar gepland.

Zandvoort mag doorgaan met het LDC
De Raad van State (RvS) heeft vorige week de gemeente Zandvoort groen licht gegeven
om door te gaan met de realisering van het Louis Davids Carré (LDC). Het hoogste rechts-

college in Nederland stelde de gemeente in het gelijk tegen twee inwoners die bezwaar
hadden aangetekend. De bezwaarmakers stelden dat de bouw van woningen en winkels
in het centrum van Zandvoort tot een enorme parkeer- en verkeerschaos in de buurt zal
leiden. Het rechtscollege deelt deze kritiek niet.
Zandvoorters M. Hoelscher
en M. Versteege vinden dat
de Prinsesseweg veel te smal
gaat worden om al het verkeer van en naar het hart
van Zandvoort, mede in verband met de bevoorrading
van de winkels en het LDC te
verwerken. De RvS is van oordeel dat de Prinsesseweg met
een breedte van 21 meter het
verkeer gemakkelijk kan verwerken en ziet dus geen extra
hindering. Ook de kritiek dat
er wellicht een parkeerchaos
zal ontstaan nu de gemeen-

te de tweede parkeergarage
heeft geschrapt, is voor de RvS
geen argument. De beide parkeergarages staan namelijk
alle twee nog in het bestemmingsplan maar omdat er nu
geen geld is voor een parkeergarage op de andere locatie
betekent nog niet dat die er
nooit zal komen, zo oordelen
de rechters. De parkeergarage
op de Hannie Schaftlocatie
komt er sowieso. Ook de
gemeente Zandvoort benadrukte eerder dat er onder
fase 2 van het bouwproject

een parkeergarage voor de
nieuwe bewoners zal moeten
komen. Maar zolang er niet
aan de 2e fase wordt begonnen is er nog geen noodzaak
voor een tweede parkeergarage. De RvS stelt vast dat er
690 parkeerplaatsen in de
parkeergarages zijn gepland
en dat de 192 parkeerplaatsen
op maainiveau gehandhaafd
blijven. Door de uitspraak kan
de gemeente nu vergunningen voor de volgende bouwfases verlenen en kan de
bouw weer verder.

Samen zoeken naar
een oplossing voor hangjeugd
Maandagavond was het erg druk in café de Livingroom aan

de Zeestraat. Daar waren (hang)jongeren, buurtbewoners,
politie, hulpverleners en de gemeente aanwezig bij de presentatie van de uitkomst van een enquête die onder jongeren de afgelopen weken door medewerkers van Pluspunt

is gehouden. De vragen die centraal stonden waren: hoe

kunnen we van het ‘probleem’ hangjongeren afkomen en
wat willen de diverse partijen?
De term ‘hangjongeren’ bestaat al langer en de problemen rondom deze groepen
jongeren zijn niet zo eentwee-drie op te lossen. Iedere
partij mocht zijn zegje doen
maar burgemeester Niek
Meijer liet geen ruimte voor
discussie. “Dat komt later in
een kleinere bezetting”, zei hij.

Parkeerterrein

Twee studenten aan de politieschool presenteerden een
voor de politie goede oplossing. Zij willen in de zuidduinen nabij parkeerterrein De
Zuid een abri plaatsen met
afvalbakken. Daar zouden de
jongeren kunnen ‘hangen’, is
er voor de hermandad goede
mogelijkheid om alles in de
gaten te houden en zouden
er geen problemen voor de
buurtbewoners ontstaan.
Het merendeel van de jongeren voelde niets voor het
plan, temeer omdat het met
name in de winter niet bepaald aanlokkelijk is om daar
te ‘chillen’, zoals ze dat noemen.

Tweede huiskamer

De bewoners van vooral de pleinen achter de
Haltestraat, Gasthuisplein
en Jan Snijerplein hebben
nu veel overlast door geluid, drank en rommel op

straat. Zij hebben een brief
geschreven waarin hun grieven staan en dringen bij de
gemeente aan op handhaving, dan wel oplossing van
het probleem. Een mogelijke
oplossing zou kunnen zijn
om café de Livingroom om
te toveren tot jeugdhonk. De
jongeren komen nu al in het
etablissement van eigenaar
Boy van Rookhuizen, die ze
opvangt als een tweede vader. Zijn zaak wordt al vaak
als een tweede huiskamer
gezien. De jongeren vertrouwen hem ook en hij heeft er
al een heleboel de goede
weg gewezen. "Er zitten echter ook veel haken en ogen
aan het plan en voor het
zover is, zal er nog heel veel
water door de Rijn stromen",
aldus Meijer.

Tussenoplossing

De burgemeester schetste
een scenario waarin hij, met
hulp van de gemeentelijke
organisatie, een periode van
vier tot zes maanden nodig
denkt te hebben om tot
een evenwichtige oplossing te komen. Die mededeling werd niet bepaald met
open armen ontvangen.
Een tussenoplossing werd
aangedragen door de aanwezige Wil Otten. Deze zeer
ervaren jeugdwerkster uit

Amsterdam, die in de hoofdstad al heel veel met dit probleem te maken heeft gehad,
stelde de burgemeester voor
om nu al een pilot te starten.
De Livingroom zou dan een
thuis moeten worden voor
de jongeren, die dat zelf heel
graag willen. Voor haar voorstel gingen de handen lang
op elkaar. Meijer omarmde
uiteindelijk haar voorstel en
wil binnen een week komen
tot een eerste gesprek.

Subsidie

In de Livingroom was maandagavond een groot aantal
jongeren aanwezig. Na afloop van de bijeenkomst
lieten zij blijken dat het wel
goed zit tussen hen en Boy;
de meesten gaven hem een
hand en een ‘hugg’ als afscheid. Van Rookhuizen wil
eigenlijk ook niets anders
meer. “Ik voel mij hier heel
gelukkig mee. Ik heb nu een
prachtig doel voor ogen,
waar ik me helemaal voor
in wil zetten. De jongeren
blij, buurtbewoners blij, de
gemeente (als ze mee willen en kunnen werken) blij,
jongerenwerkers blij en de
politie blij. Wat willen we
nog meer?”, vraagt hij zich
hardop af. Wel staat en valt
de samenwerking, en dus
een oplossing, bij een subsidie die van de gemeente zal
moeten komen. Want ook
Van Rookhuizen zal moeten kunnen leven en dat
gaat niet van lucht alleen.
Spannende zaken dus op
komst voor een groot aantal
bewoners van Zandvoort. De
Zandvoortse Courant blijft
het voor u volgen.

Sportontbijt op basisscholen
Op vrijdag 2 november wordt de gemeenschapsruimte in de Blauwe Tram omgetoverd
in een ontbijthal. De leerlingen van de groepen 5 en 6 van de Mariaschool en de Hannie
Schaftschool doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Omdat naast een gezond ontbijt bewegen minstens zo belangrijk is wordt de ochtend
met een sportief programma

afgesloten. Het gezellige en
leerzame sportontbijt wordt
mede mogelijk gemaakt door
bakkerij Van Vessem & Le

Patischou, de diëtistenpraktijk
Pure & Simple, Sportservice
Heemstede/Zandvoort en
andere lokale ondernemers.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Glaszettersbedrijf
Van Aacken 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.

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

U kunt bij Van der Veld terecht voor:
•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Glasschade

Voor ieder interieur
de juiste kleur!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Specialist voor al uw bloemwerken.

Volg ons nu ook op facebook!
http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur
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Vraag hem nu aan:
ZandvoortPas 2013
Zie pagina 12+13
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C U L T U U R
Filmdocumentaire ‘Laat me zweven voor heel even’
Op 2 november gaat de filmdocumentaire ‘Laat me zweven voor heel even’ feestelijk in première in Circustheater Zandvoort, dat medesponsor is. De documentaire toont het verhaal

van twee tienermeisjes, die beiden zijn opgegroeid in een pleeggezin en worden begeleid

door jeugdzorginstelling OCK Het Spalier. De hoofdrolspelers Meral, met een Turkse achtergrond, en de half-Marokkaanse Dalila zijn op zoek naar hun identiteit. Filmmakers Vida
Behrouz en Saskia Holtjer hebben deze zoektocht in een emotionele documentaire gevat.

door Nel Kerkman

Het doel van de documentaire is om een beeld te
schetsen van jongeren in
de jeugdzorg en specifiek
de pleegzorg. Mochten er
naar aanleiding van de film
mensen zich aanmelden om
pleegouder te worden, dan is
dat een positief bijeffect omdat er nog steeds veel vraag
is naar pleeggezinnen voor
jongeren.

“Meestal worden
de pleegkinderen
zelf niet gehoord
en zijn het de
pleegouders die
aan het woord
zijn. Daar wilde
ik verandering in
brengen en daarom heb ik contact
gezocht met OCK
Het Spalier. Uit
een zorgvuldige
selectie, in samenwerking met
de begeleiding,
werden uiteindelijk Meral en
Dalila uitgekozen.
Het zijn twee gezellige meiden met een sterk karakter
die weten wat ze willen. Ze
hebben deze moeilijke opdracht goed neergezet”, zegt
filmproducent Vida Behrouz
die al meerdere documentaires heeft gemaakt met een
specifiek sociaal thema. Zij is
ook programmamaker bij diverse regionale omroepen en
presenteert het human interest programma ‘Welkom in
mijn wereld’.

Zoektocht

Meral en Dalila zijn alletwee
niet bij hun eigen ouders
maar in een pleeggezin opgegroeid. Meral heeft nooit
een identiteitsbewijs gehad,
waardoor haar leven op sociaal gebied wordt beperkt. Ze
weet niet wie haar vader is
en heeft moeizaam contact
met haar moeder en halfzus. Ze heeft wel een sterke
band met haar pleegouders.
Bij Dalila kon haar vader
niet voor haar zorgen. Hij is
uit haar leven verdwenen
toen haar moeder overleed.
Sindsdien woont ze bij haar
opa en oma. Hoewel de meiden elkaar oppervlakkig kennen, niet op dezelfde school
zitten en in een andere omgeving wonen, kunnen ze
het goed met elkaar vinden.
Samen zijn ze het avontuur
aangegaan om er achter te
komen wie ze zijn en bij wie
ze horen. Over of hun zoektocht een positieve wending
heeft gekregen, laten ze beiden in het interview niets
los, wel dat er af en toe een
traantje zal vloeien.

Filmdebuut

Op vrijdag 2 november kijken de meiden gespannen
uit naar de première. Als
echte sterren worden ze in
een limousine voorgereden,
vervolgens lopen ze over de
rode loper naar de filmzaal
van Circustheater Zandvoort
waar ze samen met genodigden hun filmdebuut gaan
bekijken. Na afloop is er nog
een spetterende disco met
een DJ en dan is het feest
voorbij en gaat het gewone
leven weer beginnen. Dalila
wil graag de studie vliegtuigbouw gaan volgen in Delft
en Meral kiest voor een studie Horeca. Ze hebben beslist
geen sterallures en staan
stevig met hun beide benen
op de grond.
Componist Guy Renardeau
is verantwoordelijk voor het
instrumentale gedeelte van
de documentaire. Hij heeft
voor ieder meisje een eigen
instrument uitgekozen die
tenslotte samenvloeien in
een melodie. De titel van
de film is gekozen uit een
gedicht van Meral. Na de
première is ‘Laat me zweven voor even’ in een aantal
filmhuizen te zien en daarna
verschijnt de filmdocumentaire op DVD. Mogelijk wordt
hij ook in het Circustheater
Zandvoort gedraaid.

Saxofonist Rolf Delfos zondag in theater De Krocht
Komende zondag, 4 november, vindt het derde concert plaats in de reeks Jazz in Zandvoort. Te gast is ditmaal de van oorsprong Heemsteedse saxofonist Rolf Delfos. Uiteraard
zal hij door het Trio Johan Clement begeleid worden.
Rolf Delfos (1960) is een
zeer actieve en veelzijdige
saxofonist. Al in de jaren
80 stond hij met Angelo
Verploegen aan de basis van
de fameuze ‘Houdini’s’. Hij
speelde bij Lois Lane, Frank
Boeijen, Herman Brood en
vele andere bekenden uit

de vaderlandse muziekwereld. Tegenwoordig is hij
erg actief met de jazzgroepen Auratones, Artvark,
the Jazzinvaders en het
Kewinsky Quintet.
De basis van deze concerten
is zoals altijd het bekende

Trio Johan Clement met
Johan Clement aan de vleugel, Eric Timmermans op de
contrabas en Kim Weemhoff
op de drums. Het concert in
theater De Krocht begint om
14.30 uur en de toegangsprijs
bedraagt € 15. Studenten betalen slechts € 8.

door Nel Kerkman

Sporen uit het verleden
Zeshoekig glas-in-loodraam
Soms rijd je op de fiets langs huizen en zie je opeens
een mooi glas-in-loodraam. Toevallig kende ik de
bewoners en belde aan om te vragen of ik het raam
mocht fotograferen. Het raam was van binnenuit
nog mooier dan van buitenaf; het geeft je het idee
alsof je door een patrijspoort kijkt. Bij nader inzien is
er niet één raam, maar ook nog een tweede op een
volgende verdieping.
Het eerste getoonde raam
heeft als afbeelding een wapen
en bij nadere uitleg blijkt het een
Fries wapen te
zijn. Hoe komt een inwoner van Zandvoort er toe
om deze afbeelding in een
raam te laten plaatsen?
De huidige eigenaar,
Johan Dorsman, vertelde
het volgende verhaal: “De
villa heeft de mooie naam
La Lupa en is gebouwd
door mijn vader Willem
Dorsman. De eigenaar
die de villa in 1952 liet
bouwen heette Jacovelli
en kwam oorspronkelijk

uit Italië. Jacovelli was getrouwd met een Friezin,
dus vandaar het wapen van Friesland in het
raampje. Verder hebben
de 6 hoeken van het gebrandschilderde raam de
Zandvoortse kleuren geel
en blauw.” Beide ramen
zijn niet gesigneerd maar
mogelijk was de opdracht
van de glas in loodramen
gegeven aan plaatsgenoot
en glazenier Dick van der
Mije.
11

Voor alle ZandvoortPashouder

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Hele maand november voor Pashouders:

Verse Wildzwijnsbout
Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

A.s. zaterdag 3 november
proeverij bij
Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

PERSONAL TRAINER
Wist u al dat wij de
nieuwe collectie
Riverdale binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

Wonen en onderhoud:

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

Horeca:

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

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013
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De ZandvoortPas maakt het u stukken voordeliger
om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen.

rs de aanbiedingen van deze week
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OP tijdschriften

Walk of Fame
herenshirts

Speciale actie: Le Dûb

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

strijkvrije shirts 2 voor € 99,95
Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand november

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

Relatie therapeut

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Ab van der Neut

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

Op vertoon van

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting

ZANDVOORT PAS

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Actie vanaf

donderdag 1 november
t/m zondag 4 november
Iedereen hartelijk bedankt
voor de leuke reacties op het behalen
van plaats 9 in de Cafetaria top 100
Het Plein Fastfood • Kerkplein 12 Zandvoort
www.facebook.com/HetPleinFastFood

Autobedrijf Zandvoort

 Toscaans donker, zeer donker volkoren € 1,50
 5 afbak petit pain wit € 1,95
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Japans restaurant

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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
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

Nieuw in de kaashoek:

Zandvoortse Duinhoning
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Dit moet u proeven!

Ook zijn er weer nieuwe
oogst vijgen en dadels

Vrijdagavond 2 november
van 18.00 tot 22.00 uur

Uit de keuken van Fleur:
Tomaten crèmesoep met mozzarella
en zongedroogde tomaatjes
Haltestraat 38, tel. 5715000

Winkeliers in en rondom Jupiter Plaza
in de Haltestraat
De bedrijven bieden u deze avond diverse,
lekkere, leuke, lieve, mooie, smakelijke en
verrassende aanbiedingen en acties

Live muziek
Rad van Fortuin
14

5 gangen menu
met o.a.

Miso soep
•
Chukka wakame salade
•
12 st. sushi (voor 2pers.)
•
Biefstuk blokjes
•
Kip teriyaki
met Gebakken rijst

Voor 2 pers. € 30,Vanaf 4 pers. krijgt u een drankje van het huis!

Reserveren gewenst

Aanbieding:

van 02 nov t/m 25 nov
20 stuks Sushimaki mix
i.p.v. € 20,-

nu € 14,95

Wij bezorgen ook!
KERKSTRAAT 5 • ZANDVOORT • T. 023 573 58 50
www.facebook.com/redcoral

Van 29 okt. t/m 01 nov. zijn we gesloten

APK

De enige SCHOENMAKER
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Tel: 023-5735002
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

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

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl
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Dorpsgenoten

Klokkenmaker
Robert Jan Karper
door Erna Meijer

Engel Paap
Weer een rasechte Zandvoorter deze keer in onze rubriek
Dorpsgenoten, namelijk Engel Paap. Hij is op 7 november
1932 geboren, en wordt dus volgende week 80 jaar, in het
gezin van ‘Rooie Jaap’.

Het gezin, bestaande uit drie jongens en drie meisjes,
woonde vroeger in de Koningstraat. Tijdens zijn lagere
schooltijd moest het gezin vanwege de oorlog, zoals zo
velen, evacueren naar Heemstede en na terugkeer wilde
Engel heel graag naar de koopvaardij. “Helaas werd ik in
eerste instantie afgekeurd omdat ik een bril droeg, maar
op mijn 17e is het toch gelukt om in de kombuis van de
MS Oranje aan de slag te gaan. De reizen gingen
onder andere naar Indië (Indonesië) om repatrianten op te halen. Ook heb ik nog
op de Johan van Oldenbarnevelt gevaren. Ik hoefde niet in militaire
dienst omdat ik vrijwillig bij de
marine in Hilversum een opleiding tot kok ging volgen.
Een vriendje van mij werkte
bij lunchroom Rinkel op
het Raadhuisplein en daar
ben ik toen ook naartoe
gegaan”, vertelt Engel zeer
smakelijk.

begin veel ‘kleinbrood’ geleverd aan de strandpachters en
haringboeren. Engel: “Om half acht ging de winkel open, die
al die jaren door mijn vrouw is bestierd, hoewel ook dochter
Ria jarenlang in de zaak heeft meegewerkt en haar steentje
heeft bijgedragen. Naast het broodbakken was ik vooral met
hart en ziel banketbakker en ging ik altijd fluitend aan het
werk. Wel namen wij ieder jaar drie weken vakantie, dan
ging de zaak dicht. Met de andere bakkerijen werd jaarlijks
een afspraak gemaakt wie op 31 augustus, als de Grand Prix
op het circuit werd verreden, open of dicht zou zijn.” Zoon
Jaap heeft op een gegeven moment, toen Engel 65 werd, de
bakkerij overgenomen en zelfs uitgebreid tot drie zaken, alvorens strandpaviljoen Thai Paap (nummer 17) te beginnen.
Inmiddels is Jaap samen met zijn vrouw alweer
twee jaar eigenaar van een Thais restaurant in de Zeestraat.

Wat hobby’s betreft zit Engel
ook niet stil. In zijn jeugd heeft
hij bij Zandvoortmeeuwen
gevoetbald en dat spelletje neemt nog steeds een
grote plaats in zijn leven
in. Zo kun je hem wel rekenen tot één van de grootste Feyenoordfans en heeft
hij, samen met kleinzoon
Maarten, een jaarkaart van
Zijn eigen bakkerij aan de
deze Rotterdamse erediviPotgieterstraat 24 begon
sieclub. In het verleden was
Engel in 1966 op 34-jarige leefhet vaste prik om elke week te
tijd en dat beroep heeft hem altijd
klaverjassen met Rein v.d. Werff,
na aan het hart gelegen. “Ik mis nu
Gerard Balk en Jan Paap (geen fanog steeds die bakkerij, vooral rond de
milie), waarbij de mannen dan één keer
feestdagen”, zegt hij dan ook met volle overper
jaar
samen met de vrouwen uit eten
Engel Paap
tuiging. Ondertussen had, zoals hij het aangeeft,
gingen. Reizen vindt Engel ook nog steeds plezierig.
Amor zijn pijltjes afgeschoten en was hij verliefd geworden Zo heeft hij Zweden, Joegoslavië, Kos en Italië bezocht en is
op Truus, dochter van, hoe kan het ook anders, bakker Van hij al een paar keer naar Thailand geweest. Samen met zijn
der Werff op het Gasthuisplein. Het gezin woonde boven de kleinzoon is hij twee keer naar Florida (VS) gegaan, waarbij
zaak, waardoor er altijd toezicht was op hun twee kinderen, vooral de orka’s in Seaworld een echte belevenis waren. Zijn
Ria en Jaap, wat met name Ria in die tijd wel eens deed dagelijkse routine is al jaren om met hond Gompy, die hij 15
verzuchten: “Ik wou dat ik een sleutelkind was!” Vrij recent jaar geleden uit het asiel heeft gehaald, ’s morgens vroeg
zijn Engel en Truus 50 jaar getrouwd en net als zij wonen naar het strand te gaan voor een lekkere wandeling.
de kinderen ook nog steeds op Zandvoort.
Wij feliciteren Engel Paap alvast van harte met zijn verjaarIn de jaren zestig/zeventig waren er maar liefst 7 of 8 bak- dag en het was een groot genoegen om met deze dorpskers in het dorp, met bekende namen als Balk, Van der Meij, genoot, wiens stamboom vele eeuwen teruggaat, kennis
Seijsner en natuurlijk Paap en Van der Werff. Er werd in het te mogen maken.
De Zandvoortse Courant wordt huis-aan-huis verspreid.
Mocht het onverhoopt een keer gebeuren dat u de krant niet
heeft ontvangen, kunt u bij de volgende afhaalpunten terecht:

Afhaalpunten

• 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

door Erna Meijer

Deze week had ik een gesprek met Robert Jan Karper, die
regelmatig een ‘Zandkorrel’ plaatst. Hierin adverteert hij

met het repareren/restauratie van horloges en klokken,
maar gedurende het interview bleek dat hij van veel meer
markten thuis is!

Nadat Karper in 1983 de uurwerkvakschool Christiaan
Huygens te Hoorn met succes afrondde, ging hij bij een
Amstelveense horloge-importeur aan de slag. “De economie was in die jaren ook al
niet best en Zwitserland, toch
het land bij uitstek voor kwaliteitshorloges, had behalve het
Swatchklokje geen antwoord
op de toenemende concurrentie uit Japan met merken
als Seiko en Citizen. In 1984 besloot ik vanuit het souterrain
van mijn ouders in Zandvoort
voor mijzelf te beginnen.
Naast particulieren werkte ik
voornamelijk voor importeurs
en juweliers uit het hele land
en ook voor verschillende zaken in Zandvoort.”
Hij deed al veel administratief werk en dat resulteerde
in 1993 dat hij als nevenactiviteit ging werken bij de AAaccountant Jaap Worst op
het Van Fenemaplein. Hier
kon hij ook een ander aspect van zijn veelzijdigheid
en flexibiliteit ontwikkelen:
de automatisering. Alvorens
zich hierin nog verder te bekwamen door middel van een
opleiding tot onderwijsassistent ICT en werkzaamheden op dit gebied onder meer
op de Beatrixschool, heeft
Robert Jan ook nog enige jaren gewerkt in het bekende
Corrie ten Boomhuis in de
Barteljorisstraat te Haarlem.
Hierna volgde het bedrijf

Hobbyklok, een (online)winkel
in Heemstede met een groot
assortiment klokken, horloges,
uurwerken en bijbehorende
onderdelen. Want hoe je het
ook wendt of keert: het ambacht van klokkenmaker blijft
als een rode draad door zijn
leven lopen.
U kunt bij hem terecht voor
alle restauratie- en reparatiewerkzaamheden (www.
rj-karper.nl). “Voor iedere revisie wordt elk uurwerk eerst
zorgvuldig uit elkaar genomen
en gereinigd. Mochten er onderdelen versleten en/of weg
zijn, dan worden deze besteld
of handmatig vervaardigd.
Prijzen zijn op aanvraag en na
beoordeling van het object,
maar men moet voor de reparatie van een klok al gauw
denken aan tien uur werk wat
voor veel mensen al gauw te
prijzig wordt. Het echte ambachtelijk werk is vaak duur
en helaas is dat ook de reden
dat het aan het verdwijnen is”,
geeft Karper met enige weemoed in zijn stem aan.
Recent is Karper gestart met
het geven van creatieve fotografiecursussen. U krijgt meer
grip op de technische mogelijkheden van uw camera en u
kunt uw ervaringen met anderen delen. Zie verder op www.
rkarper.nl voor meer details.
Robert Jan Karper, Hogeweg
56/F16, tel. 5719326.
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Autobedrijf S. Molenaar
Gespecialiseerd in Porsche
APK, Onderhoud alle
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
Tel. 5713919
of 06-53231754
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
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Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van ingegroeide teennagels en het
verwijderen van pijnlijke
likdoorns. Gediplomeerd in
de reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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.
.........................................................
Relax for You at
Slender You
Ontstressende eucalyptus
lichaamspakking.
Is een weldaad bij
verkoudheid en vastzittende spieren.
75 min. € 55.=
Bel snel voor een afspraak!
Tel. 06-19413733
Of 06-29621866
Hogeweg 56a
Zandvoort
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Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
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
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409

R

Relax for You
at Slender You
Chocolade lichaamspakking
Vitaliseert en
verstevigt de huid.
75 min. € 55,=
Bel snel voor een afspraak!
Tel. 06-19413733
Of 06-29621866
Hogeweg 56a
Zandvoort
.........................................................
Zie ginds komt de
stoomboot...
Boek Sinterklaas
of Zwarte Piet!
Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.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)
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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

E

L

Daimler, bj. ’91,
rood metallic,
crème leder, full options,
APK aug. 2013,
schuif/kantel, € 6.450,-.
Bekijk de auto op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van Kessel
06-55383624
.........................................................
*Touch of life*
Massagetherapie
Kosterstraat 11-tel.
06-55931928
Wo t/m zo 11-17 uur
Massage is zorgen voor
je welzijn: Stress relief,
Klassiek/sport, Deep tissue
www.massagezandvoort.nl
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde
een fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop en
bleef bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Bij Slender You Zandvoort
Nu ook HERENAVOND
slenderen op dinsdag en
donderdag v.a. 19.00 uur.
d.m.v. 6 gemotoriseerde
banken worden uw spieren
soepel terwijl u ontspant!
Kom vrijblijvend proberen.
Proefles is gratis!
Bel snel voor afspraak.
Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop:
power maxi trilplaat.
In prima staat.
Goed om de spieren
lekker los te maken en
daarbij af te vallen.
Prijs: € 25,-.
Tel. 5714546

S
CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Kunst na 1945:
Amsterdam, Parijs
en New York
dinsdag 13, 20 en 27
november 2012
drs. Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
GARNALENNETTEN
(nieuw)
Solide handgemaakte
duwnetten
div. afm. van 1.25 tot 2.10 m
info: www.garnalennet.nl
Tel. 023-5716520
Mob. 06-40458900
.........................................................
KOOPRUIL:
Ruime eengezins
hoekwoning in Almere,
vr.pr. € 225.000 tegen
een 3-kamer app. in
Zandvoort met lift en
liefst uitzicht op zee.
Tel. 036-5242035/
06-40147694.
Email: c.dutting@
kpnmail.nl
........................................................
Relax for You at
Slender You
Onspannende rugof voetmassage
30 min. € 25.=
Bel snel voor afspraak.
Tel. 06-19413733 of
06-29621866
Hogeweg 56a
Zandvoort
.........................................................
Woonruimte
te huur
Hogeweg. € 750
incl. G/W/L + internet.
1 maand borg.
Tel. 06-53344660
.........................................................
Vrijdagavond
2 november:
interessante workshop
over gezonde voeding
door Annette ter
Heijden in De Krocht.
Welkom vanaf 19.30 uur,
entree € 3,-.
Liefst reservering:
023-57 165 11
.........................................................
Piano te koop:
kleur bruin, laag model.
Meer info,
bel: 5713975
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Uitgesproken!

Interview

Onze gebroeders Bever
Wie kent ze niet? Altijd samen, altijd vrolijk, altijd harte-

Oordelen

lijk en altijd in voor een grapje. Ik heb het natuurlijk over
Peter en Peter van Versteege’s IJzerhandel, alias Piet de

Laatst betrapte ik mijzelf erop over hoe snel ik soms
oordeel over iemand of over een situatie. Ik kwam vorige week voor het eerst bij mijn nieuwe dokter. Ik ging
zitten in de wachtkamer en dook gelijk het Residence
magazine in. Even later kwam er een man naast mij
zitten, van midden vijftig ongeveer.

Lip. Deze oude rotten in het vak zijn zo op elkaar ingespeeld dat ze elkaars zinnen afmaken en elkaar bijsprin-

gen waar nodig is. Peter Versteege maakt al 46 jaar van
zijn hobby zijn werk en Peter Schrader al 20 jaar. Weten
zij daarom alles van klussen af?
door Mandy Schoorl

Nee, is hun eigen antwoord. Versteege’s motto is: “Ik ben
niet handig, ik weet een oplossing.” Door ervaring, door op
te zoeken maar ook door mensen zelf die ideeën aandragen,
worden ze slimmer. Zij zien het werk op veel momenten dan
ook als een gezellig samenzijn met vrienden en bekenden.
Humoristische voorvallen genoeg, aan hun komische anekdotes te horen, bijvoorbeeld over een meneer zijn voet die
langzaam in een verfpot wegzakte terwijl hij dacht dat de
deksel er nog op zat.
Maar lol hadden ze vroeger al toen ze klein waren, vertelt de
grappige blooper met stank voor dank in Schrader zijn jonge
jaren. Met stinkbommetjes spelen, tijdens een les van meneer Nijboer op de Gertenbach Mulo. Nijboer trok de ramen
dicht en meldde dat hij een boodschap ging doen en zo terug
zou keren. Maar de deur ging dicht en bleef dicht, waardoor
de kinderen in de stank achter bleven.
Peter en Peter zijn beide familiemensen, maar varen ook
graag hun eigen koers. Het zijn getrouwde mannen, al bewonderenswaardig lang (!), vaders en intussen ook opa’s. De
ideale zondag voor Peter Versteege is wanneer hij door zijn
vrouw wordt verwend met een ‘English Breakfast’. Vooral

Peter Schrader (l.) en Peter Versteege

de worstjes mogen daarbij niet ontbreken! Maar ook geniet
hij enorm als vrouwlief in het weekend aan het werk is en
hij het rijk voor zich alleen heeft. Peter Schrader slaapt op
zondag uit tot hooguit 08.00 uur. Samen met zijn vrouw, of
alleen, tut en klust hij dan graag lekker in en om het huis of
fietst een stukje. Ze laten elkaar daar redelijk vrij in. Maar de
mannen zijn ook flexibel. Soms passen ze zich aan de situatie
aan. Willen ze net iets voor zichzelf gaan doen, maar blijkt de
vrouw op hetzelfde moment iets anders afgesproken of in
gedachte te hebben, dan winnen de vrouwen meestal.
Biljarten of fluiten bij een voetbalwedstrijd zijn hobby’s
die Peter en Peter graag samen doen. Ze zijn voor 27 mei
2013 alweer gevraagd om te fluiten voor het jaarlijkse
‘Hotsknotsbegonia toernooi’. Zelf klussen doen ze genoeg,
maar zullen ze ooit aan hun eigen lichaam laten sleutelen
door middel van plastische chirurgie? Nooit van hun leven.
“Daarmee gaat een stukje identiteit verloren”, vindt Schrader.
Conditioneel zitten ze goed in hun vel, maar dat ze de 100
meter niet meer in zoveel seconden kunnen hardlopen, ach,
dat nemen ze op de koop toe. En waar Schrader praat over die
ene stropdas van de Opel van 25 jaar oud die nog steeds netjes
in zijn kast hangt, daar gaat Versteege, een enkele keer, toch
echt in pak als hij weet dat de gelegenheid daarom vraagt.
Het is en blijft een heerlijk stel!

Kijk nou eens!

Hij was een beetje nerveus en nieste een paar keer heel
hard. Ik merkte dat de gedachte door mij heen ging:
“Jakkes als hij mij maar niet aansteekt.” Hij excuseerde
zich en ik keek heel even omhoog maar ik merkte bij
mijzelf een irritatie. Hij liet vervolgens zijn sleutels
een paar keer vallen. Hij raapte de laatste keer niet
op. Ik dacht: “Oh wat is hij onhandig.” Daarna begon
ik te denken dat hij misschien iets had, Parkinson of
zo maar ik irriteerde me wel een beetje. Even later liep
hij naar buiten, terwijl zijn sleutels nog op de grond
lagen. Toen riep een andere vrouw tegen de doktersassistente: “Volgens mij gaat het niet goed met die
meneer”, en vervolgens werd hij weer naar binnen
gebracht. Ik schrok een beetje en niet heel veel later
stond de ambulance voor de deur. Ik had geen idee wat
hij mankeerde, misschien kreeg hij wel een beroerte?
Ik voelde mij opeens wel erg schuldig. Want in plaats
van mij af te vragen of deze man zich wel goed voelde,
was ik op dat moment geïrriteerd en verdiept in mijn
luxe interieurblaadje. Terwijl ik juist een behulpzaam
persoon ben, vertoonde ik toen wat egoïstische trekjes.
Maar ik ben dankbaar dat dit gebeurde, want het heeft
mij weer even goed wakker geschud. Ik zal er niet aan moeten
denken dat niemand zich om
mij zou bekommeren als ik onwel zou worden. Even een ‘wake
up call’. Ik ga weer beter om mij
heen kijken, maar vooral vaker
naast me.

Het project "Zandvoort Schoon" heeft wel extreme vormen aangenomen
nu we de inhoud van de groenbak ook nog eens moeten scheiden.

Alcohol duurder
maken staat haaks
op de doelstelling
"meer blauw op straat"

door Maxim Roos

door Maxim Roos

Tegeltje

(Koert Westerman)
17

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)

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!
ViVa! Hulp & Zorg Thuis
bel 088 995 8000
www.vivazorggroep.nl
18

ViVa! Zorggroep
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Rondje Dorp bijzonder sfeervol
Het voor de zevende keer georganiseerde Rondje Dorp is
bijzonder sfeervol verlopen. Tien Zandvoortse cafés hebben

deelgenomen aan de ‘kroegentocht met spelletjes’, die in
totaal 170 deelnemers op de been bracht. Enige dissonant
was het weer dat zich niet van zijn beste kant liet zien.

volgende editie.
Als origineelste opdracht
werd al snel die van café
Fier in de Haltestraat beschouwd. Daar had de eigenaar een tweetal zeer lieftallige en bijzonder schaars
geklede paaldanseressen
ingehuurd en moesten de
deelnemers de act aan de
palen nadoen; grote hilariteit alom dus. Maar ook
Laurel & Hardy scoorde
hoog. Daar was de opdracht
om met een speelgoedpi-

stool te schieten op foto’s
van bekende Zandvoorters.
Het meest in trek was de
foto van burgemeester
Niek Meijer, maar die was
wel het moeilijkst te raken.
Verder gingen de opdrachten van de Kop-van-Jut tot
spijkerpoepen en van TVOH
tot het zogenoemde ‘swaffelen’. Een bijzonder geslaagd
evenement dat speciaal op
de eigen bevolking is gericht, met andere woorden:
Zandvoort is weer voor de
Zandvoorters.

Paaldansen bij Café Fier

Rondje Dorp is er om cafébezoekers kennis te laten maken met andere cafés en samen daardoor een leuke dag
te hebben. Ieder café organiseert een leuke opdracht
die door de deelnemers
uitgevoerd moet worden
en dat kan heel divers zijn,

zo bleek afgelopen zondag.
Ook voorziet ieder café alle
deelnemers van een hapje,
de drankjes zijn voor eigen
rekening. Dat met die hapjes
is door een groot deel van de
café-eigenaren genegeerd
en is dus een aandachtspunt in de aanloop naar de

Spelonderdeel bij café Buitenspel

UITGELICHT

Categorie: Detailhandel
In het kader van de verkiezing Ondernemer van het Jaar

deze categorie zijn genomineerd: de modewinkels van Mi

van de 5 categorieën waarop gestemd kan worden. In

Kids Avenue.

2012, schenken wij deze week aandacht aan de laatste

Mi Sueño

Dat veel ondernemers het financieel zwaar hebben, mag
helaas genoegzaam bekend
zijn. Het vertaalt zich onder
andere door een groeiende
leegstand van winkelpanden,
ook in Zandvoort. Maar er zijn
gelukkig altijd ondernemers die zich daar niet bij neerleggen.
Zo heeft Klaas Wijers voor een bepaalde formule gekozen en
die sloeg aan: dit jaar opende hij al zijn vierde kledingwinkel
in de Kerkstraat. Hij heeft het bewijs geleverd dat als je overtuigd bent van een goed concept, er dan genoeg kansen zijn
om succesvol te zijn. Zijn formule en de uitbreiding van zijn
bedrijf toont dus ook een behoorlijk groot portie lef.

Sport Itt

Ooit had Zandvoort drie sportzaken maar nadat de laatste
verdwenen was moesten we
het zonder stellen en moesten
de sportieve Zandvoorters zich
naar het Haarlemse begeven
om sportkleding en –attributen aan te kunnen schaffen. Sinds juli heeft ons dorp gelukkig

Sueño, de sportwinkel SportItt en de kinderkledingzaak

weer een ‘eigen’ sportwinkel. Moeder Ittje en dochter Mickey
Philipse hebben hun pand aan de Grote Krocht in korte tijd
omgetoverd in een winkel met uitstraling, waar een groot
assortiment aan sportartikelen van bekende merken op u
ligt te wachten. Ook hier staat lef weer hoog op de lijst. Een
prachtig bedrijf.

Kids Avenue

Een winkel in cadeau- en interieur accessoires in hartje
centrum, op de hoek van de
Kerkstraat en het Kerkplein.
Leuke zaak en leuke woonaccessoires maar eigenaresse
Dimfie Toonen had het niet
gemakkelijk. Ze besloot het roer volledig om te gooien mede
door een goed idee. De serviezen en kaarsen en haar andere
leuke dingen maakten plaats voor… betaalbare kinderkleding.
En vooral dat betaalbare is tegenwoordig heel belangrijk,
we kunnen het niet genoeg benadrukken. Na een volledige
metamorfose van het bedrijf is de onderneemster weer vol
vertrouwen over de toekomst van haar winkel. Ook hier dus
een groot en aantoonbaar portie lef van deze Zandvoortse
zakenvrouw!

Ondernemersbuffet
Op donderdag 15 november vindt de grote Ondernemersavond plaats in De Haven van Zandvoort. Het programma
start om 20.00 uur, maar De Haven van Zandvoort biedt de
mogelijkheid om vooraf aan te schuiven voor een winters
buffet met oer-Hollandse en moderne stamppotten.
Alle ondernemers, groot en
klein, zijn van harte welkom
op deze avond, die jaarlijks wordt georganiseerd
door de gemeente. Ook de
ZZP’ers, Zelfstandigen Zonder
Personeel, zijn nadrukkelijk
uitgenodigd.

Gastsprekers

Wethouder Belinda Gorans
son zal iets vertellen over ondernemers in Zandvoort met
lef. Laurette van Halen van de
Kamer van Koophandel zal
vertellen wat de KvK ter ondersteuning voor ondernemers te
bieden heeft. Tevens zal zij een
woord richten tot de ZZP’ers.
Uiteraard is de bekendmaking van de winnaar van de
verkiezing ‘Ondernemer van

het Jaar 2012’ een belangrijk onderdeel van het programma. Spreekstalmeester
Rob Petersen zal de avond in
goede banen leiden.

Buffet reserveren

Tijdens het Stamppotten buffet kunnen ondernemers alvast op informele wijze elkaar,
al dan niet voor de eerste keer,
ontmoeten. Wie wil deelnemen aan het netwerkbuffet
wordt verzocht dit uiterlijk
12 november te reserveren
via e-mail: ovhj@zandvoortsecourant.nl. Gelieve naam,
bedrijfsnaam en aantal personen te melden. Het buffet
start vanaf 18.00 uur en de
kosten € 19,50 p.p. kunnen ter
plaatse worden voldaan.

Gemeente Zandvoort

Stemformulier verkiezing
Ondernemer van het jaar 2012
A: Horeca centrum +boulevard
❏ Het Plein
❏ Izumi
❏ Evi

D: Logiesvertrekkers
❏ Zeespiegel
❏ Seashell
❏ B&B the Gallery

B: Strandhoreca +venters
+strandplaatshouders
❏ Far Out
❏ Thalassa
❏ Ajuma

E: Dienstverlening
/overigen
❏ Rhodes
❏ LaRaven
❏ Sunny Beach

C: Detailhandel
❏ Mi Sueno
❏ Sport Itt
❏ Kids Avenue

op
categorie
Stem per emer die
n
de onder 2012 het
in
u
volgens
EF toont!
meeste L

Naam van de inzender: ..........................................................................................
Adres: . ..........................................................................................................................................
Postcode: .....................................Tel.: .................................................................................
E-mail: . ........................................................................................................................................
Handtekening: ..................................................................................................................
(Inleveren uiterlijk 6 november bij Bruna Balkenende - Grote Krocht 18)
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De politie waarschuwt voor ‘klusjesmannen’ die aan de
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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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Kipfricassee met paddenstoelen
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De oplossing staat elders op deze pagina

Dier van de Week
Ventje is een prachtige en actieve jonge kater. Hij heeft heeft energie voor

tien en het is zijn hobby om andere katten te achtervolgen en uit de tent te lokken.
Hij is gek op klimmen en klauteren en lekker gek doen. Deze energieke jongeman
gaat erg graag naar buiten en zoekt dus zeker een huis met een tuin. Omdat
hij andere katten nogal kan plagen is het misschien niet zo handig om hem bij
een andere kat in huis te plaatsen; een huis voor hem alleen zou het beste zijn.
Ventje is heel erg lief en houdt wel van een knuffel op zijn tijd. Ook een spelletje
en achter een balletje aan rennen vindt hij erg leuk. Ventje is op zoek naar een
huis met gezelligheid, lekker eten en een fijne warme mand.
Kom snel eens langs om kennis te maken met dit leuke Ventje! Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00
tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Hoofdgerecht voor 4 tot 6 personen.

Het is weer paddenstoelentijd, dus gebruik deze
smaakgevers dan ook, bijvoorbeeld in het onderstaande gerecht.

Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•

1 grote maïskip van ± 1 1/2 kg,

1 kleine winterwortel,
1 grote ui,
2 laurierblaadjes,
2 takjes tijm,
400 gram paddenstoelen (bijv. (grot)
champignons, oesterzwammen,
shiitakes, cantharellen),

3 theelepels zout,
8 zwarte peperkorrels
75 gram boter,
75 gram bloem,
3 eierdooiers,
1 deciliter slagroom,
peper,
4 eetlepels citroensap,
2 takjes verse rozemarijn.

Bereiding:

In een pan de kip en 2 liter water doen, dit aan de kook brengen en afschuimen. De
wortel in plakjes snijden en dit aan de kip toevoegen, samen met de ongepelde ui, de
laurierblaadjes, de tijm, het zout en de peperkorrels. Het geheel circa 1 uur zachtjes laten
trekken. Intussen de paddenstoelen schoonvegen en in plakjes of repen snijden. De kip
uit de pan nemen en vel en botten verwijderen. Het vlees in stukjes snijden. De bouillon
zeven. De boter verhitten en de bloem erdoor roeren. Al roerende scheutje voor scheutje
1/2 liter bouillon toevoegen en blijven roeren tot een dik gebonden saus is ontstaan.
De paddenstoelen en de kip ongveer 1 minuut mee verwarmen. De eierdooiers met de
slagroom losroeren en dit, van het vuur af, door de ragout roeren. De ragout op smaak
brengen met zout, peper en citroensap en niet meer laten koken. De rozemarijn erboven
fijn knippen. Lekker met (Basmati)rijst en doperwten.

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker
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9

zij de bewoner wijs te maken
dat hij veel achterstallig onderhoud had. Prijsafspraken
waren onduidelijk, totdat het
eindbedrag in zicht kwam dat
opliep tot ruim € 40.000.

=
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Onlangs was een Heem
stedenaar benaderd door
Engelssprekende klusjesmannen die een kleine reparatie
zouden verrichten aan de
woning. Gaandeweg wisten
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schrikbarend veel geld voor hun gedane werkzaamheden.
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deur hun diensten aanbieden. Uiteindelijk vragen zij
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De politie krijgt met enige
regelmaat meldingen van
dit soort praktijken en waarschuwt bewoners hier niet
op in te gaan. Wordt u met
dergelijke personen geconfronteerd en u vertrouwt het
niet, bel dan de politie via 1-12. Noteer signalementen en/
of kentekennummers.
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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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karate

Liza Horeca bridgedrive
Voor de elfde maal werd zondag 28 oktober de Liza Hore-

cabridgedrive in Zandvoort georganiseerd. Maar liefst 154
paren deden hier enthousiast aan mee. De opbrengst komt

direct ten goede aan kinderen in nood, zowel in onze regio
als internationaal, via de Stichting Lions Helpen Kinderen.
Zo is op een basisschool in
Ukunda (Kenia), in samenwerking met een bestaande
technische school en advies
van de technische school in
Maarsbergen, een tweejarige
cursus uitdeuken en spuiten
van auto’s gestart.
De 28 spellen waren beslist
niet altijd eenvoudig te bieden en/of uit te spelen. De
uiteindelijke winnaressen
Elsbeth Bakker & Annemiek
Haver slaagden daar als besten in en met een score van
67,91% mochten zij de hoofdprijs in ontvangst nemen. Dat
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was nipt voor de dames Renée
Spierieus & Joke Bogers, die
67,60% behaalden. Als beste
‘Zandvoortse’ paar kwamen
op de 8e plaats Els Berndsen
& Yvonne van Wanrooy met
63,95% uit de bus. De diverse horecagelegenheden
hebben zich prima gemanifesteerd, waarbij restaurant
Evi uiteindelijk als verzorger
van de beste lunch door de
deelnemers werd verkozen.
Tenslotte zorgde de HEMA er
voor dat een ieder in de laatste ronde een smakelijk hapje kreeg voorgeschoteld. Op
naar de twaalfde Lizadrive!

biljart
Laurel & Hardy
biljartweekend ‘15 over rood’

In het weekend van 9, 10 en 11 november wordt het befaamde koppeltoernooi ‘15 over rood’ bij Laurel & Hardy in
de Haltestraat gespeeld. Alweer voor het derde jaar zullen
biljartliefhebbers proberen het laatste winnende koppel,
ditmaal Louis van der Mije en Hetty Wisker, te verslaan.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Thomas van der Meijden
Nederlands Kampioen karate
Afgelopen zondag is onze plaatsgenoot Thomas van der
Meijden Nederlands Kampioen karate in zijn eigen leeftijdsklasse geworden. In Dordrecht mocht hij na vijf gewonnen wedstrijden de hoogste trede van het schavot
beklimmen.

Afgelopen zondag bij de
Nederlandse kampioenschappen voor kadetten, kinderen
van 14 en 15 jaar, in Dordrecht
moest hij 5 wedstrijden winnen om kampioen te worden.

Wat heel speciaal is, is dat hij
gedurende het hele toernooi
geen enkel tegenpunt heeft
gekregen. De finale, die op tijd
gaat, werd met 4-0 gewonnen. Als je hem vraagt hoe hij
zijn toekomst ziet antwoordt
hij resoluut: “Deelnemen
aan de Europese en Wereld
kampioenschappen.” Dat
toekomstbeeld schiet al
een aardig eind op. Thomas
heeft al diverse internationale toernooien gewonnen
en neemt komend weekend
deel aan een groot toernooi in Tsjechië. Namens de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met je
Nederlandse titel!

autosport
DTM Zandvoort in 2013
ook weer op de agenda

De winnaars van vorig jaar

32 biljarters spelen in koppels
op vrijdag- en zaterdagavond
vanaf 19.00 uur de belangrijke voorrondes om zich uiteindelijk te kunnen plaatsen voor
de finales die zondag vanaf
13.00 uur plaatsvinden. In totaal worden de eerste twee
dagen maar liefst vier poules
gespeeld waarin vier koppels het steeds tegen elkaar
moeten opnemen. Behalve
natuurlijk de ereprijzen voor
het getoonde biljartspel zijn

er ook weer vele zeer leuke
prijzen te winnen. Er zullen
vast weer mooie partijen te
zien zijn want de ingeschreven deelnemers zijn meestal
geroutineerde en ervaren biljarters. Een leuk kijkspel voor
iedereen die de biljartsport
een goed hart toedraagt. Er
zijn nog een paar plaatsen
vrij voor nieuwe deelnemers. Deze kunnen zich nog
inschrijven aan de bar van
Laurel & Hardy, maar vol is vol.

Nog even terugkomend op de eerste ‘koudegolf’ die we

vooral het voorbije weekend beleefden. In Noord-Nederland regende het sneeuwmeldingen afgelopen za-

terdagavond en Twente KNMI noteerde zowaar strenge
vorst in de nacht naar zondag. Het werd er -10,2 graden
vlak boven de grond.

In Zandvoort en Bentveld
was van dit alles nauwelijks of niets te merken, net
als in het grootste deel van
Nederland. Overdag steeg
het kwik toch nog wel tot
8-9 graden, maar voor eind
oktober was het zonder
meer een tamelijk unieke
situatie.

Thomas van der Meijden

De pas 14-jarige student van
het Stedelijk Gymnasium in
Haarlem traint al sinds zijn
negende jaar bij Kenamju
en zit tegenwoordig in de
selectiegroep, nadat hij al
snel in Zandvoort opviel
door zijn specifieke talenten.
Thomas is al meerdere keren
Nederlands kampioen geweest en is hiervoor vorig jaar
door de Sportraad Zandvoort
gehuldigd.

Veel wind later deze week

Na opnieuw wisselvalligheid aan het begin van
de week, zaten we op de
woensdag even op een
vluchtheuveltje van wat
hoge druk en was het best
acceptabel met de zon er
prima bij. In het tweede
deel van de week zijn de
wisselvalligheid en onstuimigheid weer helemaal van
de partij.
Boosdoener is een zeer diepe depressie die blijft bivakkeren nabij Schotland. In de
kern daalt de luchtdruk tot
960-965 millibar. Dat is niet
zo laag als de schadebrengende cycloon Sandy die de
oostkust van Amerika trof
eerder deze week. Zeer opvallend is dat zo’n cycloon
zo noordelijk uit is gekomen. Door de warme zomer
in de VS is de zeewatertemperatuur daar sterk opgelopen en zulke cyclonen kunnen alleen ontstaan dankzij

De grootste en mooiste toerwagenrace in de wereld, de

warm zeewater dat deze
keer dus ook present was in
de buurt van de noordelijker
gelegen staten.
Vooral een randstoring (rond
vrijdag) moeten we goed
in de gaten houden. Deze
kleinschalige en soms zeer
felle raddraaiers kunnen tumult geven in de vorm van
storm(achtige) winden.
Er is voor de vrijdag dus
een kans op veel wind uit
het zuidzuidwesten (windkracht 7-8) en mocht de
koers van de randstoring
minder gunstig uitpakken
kan de wind zelfs uithalen
tot volle storm met een optie tot korte tijd windkracht
9 of 10 op de westkust.
Overigens blijft het tot
in het weekend periodiek regenachtig in ZuidKennemerland en waait het
dus stevig door. De temperaturen komen overdag steeds
uit rond de 10 gaden en de
nachtvorstperikelen zijn
voorlopig voorbij.
Meer weerinfo (novemberprognose op donderdag 1 en
vrijdag 2 november) is er via
de weerprimeurlijn 09001234554.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

11

9-10

9-10

Min

7

7

8

8

Zon

10%

20%

20%

30%

Neerslag

90%

85%

90%

75%

Wind

z. 5-6

zzw. 7-8

zzw. 5-6

zw. 5

Deutsche Tourenwagen Masters oftewel DTM, staat voor

volgend jaar weer op de agenda van Circuit Park Zandvoort.
De organisatie van dit spektakel heeft 21 juli 2013 aangewezen voor de race op het Zandvoortse duinencircuit.
De organisatie maakte vorige week bekend dat tijdens
dat weekend het spektakel
‘op’ Zandvoort een nieuwe
editie gaat krijgen. Hoewel
het in principe een Duitse
aangelegenheid is, komen
er steeds meer ‘buitenland-

se’ races bij. Komend jaar
staat er een nieuwe race
op de agenda. Als vierde
buitenlands circuit wordt,
naast Spielberg, Brants
Hatch en Zandvoort, ook in
Moskou een race georganiseerd.

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

Gemeentelijke publicatie week 44 – 2012

oktober 2012, 2012-VV-118.

Vergadering college

Bentveld:
- Westerduinweg 22, kappen van 18 dennen in voortuin, ingekomen 21 oktober 2012, 2012-VV-117.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 43 en
de verdere in week 43 door het college genomen besluiten
zijn in week 44 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij
de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 en (waarschijnlijk!)
woensdag 7 november. Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen: Debat en Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:
- Afscheid lid Rekenkamer
- Knelpunten parkeerbeleid
- Ontwerpbegroting 2013
- Memorie van Antwoord begroting 2013
- Belastingverordeningen 2013
- Legesverordening
- Paswerk begroting 2013

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint op 6 november om 20.00 uur, wordt (waarschijnlijk) aan het eind van de
avond geschorst en gaat dan op 7 november om 20.00 uur
weer verder. 10 Minuten na afloop begint de vergadering van
Gemeenteraad – Besluitvorming.
LET OP! Of de vergadering van 7 november doorgaat, hangt af
van de voortgang op 6 november.
Deze en andere actuele informatie vindt u op de website van de
gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender
met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kerkplein 7, plaatsen van terrasschermen, ingekomen 18

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.

22

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.

Verzonden besluiten
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 56, kappen boom in achtertuin, verzonden
23 oktober 2012, 2012-VV-104.
- Emmaweg 10, kappen boom in achtertuin, verzonden 23
oktober 2012, 2012-VV-105.
- Oranjestraat 3 zwart, plaatsen van vier ramen voorzijde woning, verzonden 23 oktober 2012, 2012-VV-111.

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

Krant niet ontvangen?

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).

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.

Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478
of mail: info@zvo-verspreiders.nl
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voetbal
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SV Zandvoort ongelukkig in afwerking
Het paradepaardje van SV Zandvoort had afgelopen zaterdag veel pech bij de afwerking. Thuis tegen de num-

mer twee van de ranglijst kwam Zandvoort nog wel op
voorsprong maar moest uiteindelijk met 1-3 buigen voor
Aalsmeer.

Chris Dölger (l.) en Dylan Kreuger verdedigen samen

Al snel lieten de Zandvoorters
blijken niet bang te zijn voor
hun gasten. Al in de zesde
minuut kon Timo de Reus, op
aangeven van Maurice Moll,
het net vinden. Misschien was
het een beetje tegen de verhouding in want merendeels

werd er op de helft van onze
plaatsgenoten gespeeld. Toch
kwamen er regelmatig plaagstoten van Zandvoort. Zo
kwamen De Reus, Nigel Berg
en Moll een aantal keren vrij
voor de keeper, die hield echter stand. Aalsmeer zorgde

voor een 1-1 ruststand doordat
een van richting veranderde
voorzet door Boy de Vet werd
gemist.
Na de thee kwam Zandvoort
tot in de tenen gemotiveerd
weer het veld in. De druk op
het Aalsmeerse doel werd
almaar groter maar tot scoren kwamen de Zandvoorters
niet. Oefenmeester Pieter
Keur ging zelfs een op een
achterin spelen om nog meer
aanvallende impulsen te
creëren, maar ook dit mocht
niet helpen. Ondertussen
waren de Aalsmeerders op
een 1-2 voorsprong gekomen.
Oorzaak was het gebrek aan
Zandvoortse verdedigers
waardoor hun snelle spits alleen op De Vet af kon gaan.
De Zandvoortse goalie had te
weinig verweer om het onheil
te voorkomen. Voorin creëerde Zandvoort kans op kans.
Berg was nog het dichtst bij
een doelpunt maar zijn vrije

trap spatte, buiten het bereik
van de Aalsmeerse doelman,
op de lat uiteen. Een derde
uitval van Aalsmeer bracht
voor Zandvoort de genadeslag. Opnieuw kwam de spits
alleen door de Zandvoortse
laatste linie en werd het, toch
wel enigszins geflatteerd, alsnog 1-3. Het siert onze plaatsgenoten dat ze bleven vechten maar het was vechten
tegen de bierkaai, waardoor
SV Zandvoort een plaats op de
ranglijst zakt en nu de achtste
plek bezet.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort opnieuw thuis.
Dan is nieuwkomer in de
2e klasse OSV, dat zaterdag
thuis met maar liefst 6-2
van Overbos won, de tegenstander. Overige uitslagen 2e
klasse A: HBOK – AFC: 3-0; WVHEDW – Opperdoes; 1-0; Mon
nickendam – Haarlem/Ken
nemerland: 6-2; NFC – AMVJ:
3-4 en ZOB – DVVA werd 0-4.

autosport
Winter Endurance Kampioenschap
weer van start met Zandvoort 500
De finishvlag van de laatste race van het reguliere seizoen
is weer gevallen. Als de temperaturen dalen, de klok weer

een uur achteruit gaat, de zon een bleek gezicht laat zien

tegen het decor van kale boomtoppen, dan weet elke raceliefhebber dat het tijdstip is aangebroken voor het Winter
Endurance Kampioenschap (WEK).

Zandvoort 500 is de start van het winterseizoen | Foto: archief Chris Schotanus

In de jaren negentig verdween de race-overall in de
kast tijdens de wintermaanden, nu komt deze al sinds
elf jaar uit de garderobe,

omdat rijders uit de diverse
raceklassen van de DNRT, de
Dutch Supercar Challenge en
het Dutch Power Pack in vier
verschillende divisies strijden

om een nationaal kampioenschap. Het afgelopen seizoen
pakte het duo Wolf Nathan
en Jaap van Lagen de titel. Zij
wisten ook de Zandvoort 500
van vorig jaar op hun naam
te schrijven met een V8 Star.
Zoals gezegd bestaat het
WEK uit vier verschillende
divisies. Divisie I zijn de grote wagens boven de 3000cc
cilinderinhoud, waarin bijvoorbeeld auto’s als een V8
Star of een Porsche 997 GT3
te zien zullen zijn. Het team
van Den Boer Motorsport
brengt een BMW Z4 GT3
aan de start waarin wellicht
Jeroen den Boer zal gaan rijden. In Divisie II rijden auto’s
rond met een inhoud tussen
de 2000cc en 3000cc. Hierin
zullen bijvoorbeeld wagens
te zien zijn als een BMW

Compact 325i en een Seat
Leon Supercopa. Divisie III is
het domein van de wagens
tot 2000cc, zoals een Renault
Clio Sport RS III en een Suzuki
Swift Sport. Divisie IV tot slot
is de klasse waarin de diesels
rijden zoals een BMW 123d en
een VW Golf 5. Deze wagens
zijn vooral te vinden in enkele DNRT klassen of uit het
Burando Production Open.
De Zandvoort 500 begint
komende zaterdag 3 november met een ochtendtraining
om 10.15 uur. De wedstrijd
start om 12.00 uur en gaat
over 117 ronden of over max.
vier uur. Na de Zandvoort
500 komen op 6 januari de
Nieuwjaarsrace, 3 februari de
4 uur van Zandvoort en op 3
maart The Final Four op de
kalender voor.

Monsteroverwinning
voor handbalsters

De Zandvoortse handbaldames moesten afgelopen zondag in de hoofdstad aantreden tegen de reserves van
Vriendschap/TOP. De naam van deze tegenstander doet
vermoeden dat het een leuke en gezellige wedstrijd zou
gaan worden.
Niets was echter minder
waar. De tegenstanders
speelden hard en liepen de
hele wedstrijd te ‘mekkeren’
tegen de eigen clubarbiters.
Desondanks heeft ZSC afgelopen zondag een van hun
betere wedstrijden van dit
jaar gespeeld. Vooral verdedigend stond het als een huis.
Bijzonder geconcentreerd en
fel wisten de Zandvoortse
dames alle aanvallen van de
thuisclub te pareren. Omdat
keepster Eline Ravensbergen
weer ijzersterk in vorm was,
kon Vriendschap/TOP in de 1e
helft slechts één keer scoren.
Zandvoort echter was wel
in staat om regelmatig het
net te vinden, waardoor er
bij rust een mooie 1-8 voorsprong op het scorebord
stond.

Ook de 2e helft verliep bijzonder goed, al duurde het
wel even voordat ZSC verder
uitliep. Doordat de tegenstanders steeds meer gefrustreerd raakten over het
feit dat ze niet konden scoren werd de wedstrijd steeds
harder. “Ik moet mijn dames
een groot compliment geven
dat zij vooral in deze fase
doorgingen waarmee we
ook waren begonnen, goed
verdedigen en scoren door
sterke acties”, zegt coach
Djurre Boukes. De eindstand
werd uiteindelijk 14-3.
Scores ZSC: Manon van Duijn
6; Romena Daniels 4; Lucia v.d.
Drift 2, Martina Balk en Laura
Koning ieder 1. Komende
week staat er geen wedstrijd
voor de Zandvoortse handbalsters op het programma.

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
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Corry's Kaashoek
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit
Greeven, Makelaardij o.g.
HB Alarmsystemen B.V.
Het Plein
La Bonbonnière
Onel Window Dressings
Orbit Bloemendaal
Pluspunt
Red Coral
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear

SV Zandvoort
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van der Reijden
Makelaardij o.g.
ViVa! Zorggroep
VVV Zandvoort
Woonstichting De Key
Zandvoort Kledingreparatie
Zandvoorts Museum
Shopping Dinner Night:
Blokker Zandvoort
Dierenwinkel Hans en Saskia
Dreams & Daytime
Emotion by Esprit
Hearts
Parfumerie Moerenburg
Sea Optiek
Vlug Fashion Men's Wear
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

3

Courant

Actueel

Actueel

5

Toch weer gedoe
met vergunning
voor kunstwerk

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Leerlingen maken
kennis met
lokale politiek

Cultuur

Zandvoort zeer speciale acties op touw gezet om de Nederlandse senioren lekker

te verwennen. Gratis of tegen zeer lage prijzen konden 50+’ers uit het hele land
genieten van de vele specialiteiten die geboden werden.

Freek Veldwisch leidt geïnteresseerde senioren langs de Zandvoortse Sloppies

Met de ‘sneltram’ was het
vervoer naar de verschillende
activiteiten verspreid door
de badplaats geen enkel probleem. Alleen het toch wel
koude en natte weer werkte
niet zo mee om er een lekker ontspannen dagje van te
maken.
Freek Veldwisch en Klaas
Koper, namens de folklore-

De Mannetjes
Hennepkwekerij
in Dolfirama

De UITVERKOOP
bij SEA OPTIEK

start maandag 12 november!
Alle 2012-monturen
15 euro per stuk

vereniging de Wurf, wisten
desondanks vele nieuwsgierigen enthousiast te maken
voor de dorpswandeling
‘slenteren door Sloppies’, een
uitgebreide wandeling met
komisch commentaar langs
de vele Zandvoortse sloppies en bekende gebouwen
en huizen.
Gratis in het Zandvoorts
Museum rondkijken en genieten van de prachtige tentoongestelde kunstwerken
of koffiedrinken bij Sheila’s
broodjes met gratis heerlijk
eigen gebakken appeltaart.
Een kaasplankje bij café Fier
of een spannende en gratis

Komt dat zien bij
SEA OPTIEK!!!!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

testrit op een moderne
Segway in de Haltestraat.
Een visagist zorgde bij
Moerenburg voor een makeover of uitgebreide manicure, terwijl in een tent voor
snackbar Het Plein de dames
van de Wurf de aardappelen
schilden voor de liefhebbers
van friet maken.
De activiteit ‘Naar de haaien’
was een frisse duiksessie bij
Scuba Republic aan de boulevard Barnaart en op de 18e
verdieping uitkijken over
Zandvoort en de kust, was
mogelijk in het Best Western
Palace Hotel. Een wildexpositie bij Hotel Hoogland, slenderen op de Hogeweg of lekkere net gerookte warme vis
eten bij het Juttersmu-ZEEum, optimaal verrast worden
door de Jopen bierproeverij
in de Haven van Zandvoort of
van een High Wine bij Take 5.
Stuk voor stuk waren het
aantrekkelijke activiteiten
voor de vele deelnemers, die
vanuit het hele land naar
Zandvoort waren gekomen.
Niet alleen op die zaterdag
maar in de gehele volgende
‘Neem je niets voor en doe
van alles’-week zorgen Zand
voortse ondernemers voor
zeer aantrekkelijke aanbiedingen en leuke activiteiten.

Hennepkwekerij
bij toeval ontdekt
Door een autobrand op het De Favaugeplein in de

nacht van zondag op maandag van deze week, heeft de
politie bij toeval een hele grote hennepkwekerij

ontdekt. In het oude Dolfirama werd een in werking
zijnde professionele kwekerij met enkele duizenden
hennepplanten en -stekjes aangetroffen.

De auto op het strand was van binnen uitgebrand

Na onderzoek van de politie
Kennemerland konden twee
mannen aangehouden worden, zij worden voorlopig
gezien als eigenaren van de
kwekerij. Maandagavond
werd de kwekerij ontmanteld waarbij een zeer sterke
wietgeur vrijkwam, die tot in
de verre omgeving te ruiken
was.

Auto op het strand

Dinsdagochtend werd ter

hoogte van Club Nautique
een personenauto op het
strand aangetroffen. De
auto bleek via de afrit naar
Club Nautique op het strand
terecht te zijn gekomen.
Later bleek dat de auto in
brand was gestoken en van
binnen volledig is uitgebrand. Of er een verband is
met de eerdere autobrand
is nog niet duidelijk. Politie
Kennemerland onderzoekt
de beide zaken.

Heeft u onze nieuwe website al gezien?

(bij aankoop montuur +glazen)

‘Na de economische- en
de bankencrisis is er nu
ook een hennepcrisis’

Basketballers
winnen met
groots gemak

Tentoonstelling
‘KunstOog’ trok
veel belangstelling

Senioren verwend op Nationale 50+ dag
Afgelopen zaterdag, op de Nationale 50+ dag, hebben veel ondernemers in

Sport

15

www.zandvoort.nl

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Gemeente Zandvoort
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familieberichten

burgerlijke stand
27 oktober - 2 november 2012
Geboren:

Junior Marciano, zoon van: Wijdenes, Marcel en: van Wort,
Ramona
Daniel Eugene, zoon van: van Ettinger, Sebastiaan en:
Hryunblat, Inna Evgenievna
Aurelia Henriëtte Josephine Birgit, dochter van: Bertram,
Thomas Peter en: Berkhout, Henriëtte Stefine Femia

Gehuwd:

waterstanden

WINTERBORREL

zondagmiddag 18 november 2012
vanaf 15.00 uur

met

dj erik faase
let’s Go Dancing!

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl

Van Collem, Eugène René en de Vries, Margaretha Baby
Van Buuren, Menno Rudolf Adriaan en Koene, Jody

023 57 157 07

Overleden:

nov

Minden, Herman Agato, oud 88 jaar
v.d. Moolen, geb. Koper, Everdina, oud 82 jaar
Krom, geb. Jeeninga, Hendrika Maria, oud 71 jaar
De Joncheere, Quirina, oud 95 jaar

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. C. van de Vate uit Culemborg
www.kerkzandvoort.nl
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RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastor D. Duijves
Evangelische Gemeente
"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

inloopspreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van
13.00 tot 14.00 uur en op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
door waarnemend dierenarts Viviane Miellet.
op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag door
waar nemend dierenarts Viviane Miellet.
vragen, advies, ophalen voer en/of medicijnen:
bij assistent Greet tijdens de normale spreekuurtijden.
telefonisch bereikbaar: tijdens openingstijden.

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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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wegens vakantie
aangepaste
openingstijden
van 15 t/m
27 november:

Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | Lijsterstraat 7 |
2042 ch Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Iets te (ver)kopen?

Zie pagina 10

Plaats een Zandkorrel
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Hoorcommissie wijst B&W terecht

er b decembe
b
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B&W van Zandvoort zitten in een lastig parket nu de commissie Bezwaarschriften

Groot Bentveld onterecht vindt. Jack Bakker, die het kunstwerk op zijn terrein wil plaatsen, is door de commissie op alle punten in het gelijk gesteld, wat voor de gemeente

NOVEMBER

9

het intrekken van de vergunning van het zogenoemde ‘Buchenwaldhek’ op landgoed

Genootschapsavond - De Krocht,

aanvang 19.30 uur

10-11 Kunstkracht12 - Kunstroute langs ateliers van

een enorme nederlaag is. De uitspraak betekent dat het college het intrekken van de
vergunning moet opheffen, waardoor eigenaar Bakker het omstreden kunstwerk alsnog
kan plaatsen.

diverse Zandvoortse kunstenaars

11

NK Golfsurfen 2012 - Watersport vereniging
Zandvoort, 09.00-17.00 uur

t/m 11 ‘Neem je niets voor en doe van alles’-week Diverse activiteiten. Georganiseerd door VVV Zandvoort

t/m 11 Kunstweek - Diverse exposities en workshops
bij Zandvoortse kunstenaars

18
18

Mountainbike toertocht

- 40 km door duinen
en strand. Start bij WVZ, 11.00 uur

Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur

DECEMBER

22

De Babbelwagen - Digitale fotovoorstelling

De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 08/11 - 14/11

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 u.

ASTERIX EN OBELIX bij de britten – 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 u.

SKYFALL
DO-ZA-ZO-MA-DI om 19.00 u en 21.45 u.

LES NEIGES DU KILIMANDJARO
WO om 19.30 u.

MovieDinner arrangement weer te koop!
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Oprijlaan met aan het einde een nieuwe heg

De commotie ontstond
toen in het TV programma
De Wereld Draait Door door
Studio Job, de makers van
het hek, werd gesuggereerd
dat de kunstenaars hun
inspiratie hadden geput
uit het echte hek dat voor
het voormalige concentratiekamp Buchenwald
had gestaan. Door protesten van onder andere de
bewoners van de Taxuslaan,
waar het landgoed is gelegen, Ronny Naftaniël, directeur van het Centrum voor
Informatie en Documentatie
Israël en tal van Zandvoortse
raadsleden, besloot de
gemeente de aan Bakker
verleende bouwvergunning afgelopen zomer in te
trekken.

Volgens de bezwarencommissie had het college “ten
tijde van de aanvraag reeds
bekend kunnen zijn met het
werk van de kunstenaars” en
de achterliggende betekenis van het hek. Desondanks
werd het kunstwerk door de
welstandscommissie niet
als aanstootgevend ervaren, waarna de vergunning
volgde. De hoorcommissie
suggereert ook dat B&W
met het intrekken van de
vergunning de maatschappelijke onrust heeft willen
temperen “maar daar is de
intrekkingsbevoegdheid
niet voor bedoeld.” De hoorcommissie geeft ook aan
dat het kunstwerk vanaf
de straat niet te zien zal
zijn, mede omdat Bakker

een rij coniferen heeft geplaatst voor de plek waar hij
het kunstwerk wil laten
plaatsen.
B&W beraden zich nu wat te
doen: de vergunning alsnog
teruggeven of vasthouden
aan de weigering de vergunning te verstrekken. De advocaat van Bakker, mr. Eefje van
Bommel: “We gaan er van uit
dat de gemeente Zandvoort
het advies opvolgt. Mocht
dat niet zo zijn dan gaan we
verdere juridische stappen
ondernemen.” In dat geval
zal Bakker ongetwijfeld naar
de rechter stappen om de gemeente alsnog te dwingen
de vergunning af te geven.
Het wachten is nu op de reactie van B&W.

Nepmedewerker Microsoft zoekt contact
Diverse Zandvoorters zijn de afgelopen twee weken gebeld
door een persoon die claimde een medewerker van Micro-

soft te zijn. Hij meldde dat er iets niet goed was met de pc
en bood aan om op afstand de pc weer in orde te maken.
Hij meldde daarbij dat hij
daarvoor de pc of afstand
over moet kunnen nemen. Vervolgens probeerde
hij om voor de reparatie
geld los te krijgen dat via

Western Union betaald
kon worden. Ook was hij na
de overname in staat om
privégegevens uit de pc te
krijgen. Een Zandvoorter
die de Zandvoortse Courant

meldde van deze onfrisse
handelswijze zei tevens dat
kennissen van hem er ingetrapt zijn met alle kwalijke
gevolgen van dien. Mocht u
benaderd worden door deze
persoon, telefonisch dan wel
via e-mail of aan de deur, verleent u dan geen medewerking en meldt het voorval zo
snel mogelijk aan de politie
via 0900-8844.

column

Volgens mij…
…steekt pesten de kop weer
op. Niets is erger dan om
gepest te worden. Het kan
zelfs zo ernstig zijn dat het
slachtoffer zelfmoord pleegt.
Onlangs stond op Facebook
een rouwadvertentie van een
20-jarige Tim, hij werd zijn
hele leven al gepest en pleegde zelfmoord. Ongelofelijk dat
pesten niet uit te roeien is en
nog steeds gebeurt.
Als ik terugdenk aan mijn
schooltijd, en dat is lang geleden, was pesten één van
de geliefde spelletjes. Ik bedoel daar natuurlijk niet het
onschuldige kaartspelletje
‘pesten’ mee. Soms werd
een vriendje of klasgenootje
getreiterd en anders was de
meester of juf wel het mikpunt. Ik weet nog goed dat
we leerden breien. Vreselijk
saai. En omdat de juf geen
overwicht in de klas had, begonnen we een bolletjes wol
gevecht met als resultaat;
een grote ravage van draden
wol. Lachen! Vooral toen de
juf huilend van nijd naar de
‘hoofdmeester’ ging. Als ik er
nog aan denk, schaam ik me
diep. Maar andersom gebeurde het ook dat een leerkracht
‘de pik’ op iemand had en hij
degene constant belachelijk
maakte. Ik herinner me dat,
vlak na de oorlog, ik van mijn
ouders niet met een meisje
mocht spelen. Op school werd
ze flink gepest. Oorzaak: haar
ouders waren ‘fout’ geweest
in de oorlog. Ik denk dat het
meisje er toen veel moeite
mee had, en misschien nu nog
wel. Want zodra je niet past in
een groep of er anders uit ziet
dan ben je meestal de klos.
Tegenwoordig begint pesten
via SMS, chat, MSN, Hyves,
Twitter of Facebook. Je kan
natuurlijk doen of je gek
bent maar zonder sociale
media hoor je er niet meer
bij. Daarom is het goed dat
scholen er aandacht
aan besteden. De ‘P’ van
Pesten moet veranderen in de ‘P’ van Plezier
maken met elkaar!

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Japans restaurant

Vorige week vrijdag vierden Willem Bakkenhoven (Donder-

Aanbieding:

Onze zalige moorkop uit eigen
bakkerij van € 1,95 voor € 1,70
Volop heerlijke
speculaas lekkernijen verkrijgbaar
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

OUD HOLLANDSE KEUKEN
€ 8,50

Pannenkoeken vanaf € 4,95
Poffertjes € 3,95
Stamppot € 4,25 500 gr
OUD HOLLANDS DAG MENU € 8,50
Gekookte aardappelen, Hollandse groenten
Sudderlapjes, gehaktbal, speklapjes, kip.

In restaurant of thuisbezorgd
Bereikbaar dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Bintang maaltijdbezorging - Haltestraat 34 - 2042 LN Zandvoort

Gouden bruidspaar

tje) en Janny Bakkenhoven-Koning (Kokke) het heugelijke

5 gangen menu
met o.a.

Miso soep
•
Chukka wakame salade
•
12 st. sushi (voor 2pers.)
•
Biefstuk blokjes of
gebakken zalmstukjes
•
Kip teriyaki
met gebakken rijst

Voor 2 pers. € 30,Vanaf 4 pers. krijgt u een drankje van het huis!

Reserveren gewenst

Aanbieding:

van 02 nov t/m 25 nov
20 stuks Sushimaki mix
i.p.v. € 20,-

nu € 14,95

feit dat zij 50 jaar geleden in de echt zijn verbonden. Uiteraard ging dat met de nodige festiviteiten gepaard.

Bruidspaar Bakkenhoven 50 jaar getrouwd | Foto: Rob Bossink

Een van de hoogtepunten was
het bezoek dat burgemeester
Niek Meijer met zijn echtgenote Janny bracht om het bruidspaar te feliciteren met deze
bijzondere mijlpaal. Het is het

tweede gouden bruidspaar
na het echtpaar Versteege
in korte tijd. Wellicht dat de
vergrijzing nog veel meer van
deze bijzondere echtparen zal
voortbrengen.

Ondernemersavond
Volgende week donderdag 15 november wordt de jaarlijkse

Ondernemersavond georganiseerd door de gemeente. De lo-

catie is dit jaar het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort.
Voorafgaand aan het programma, dat om 20.00 uur van
start gaat, kunnen ondernemers deelnemen aan een winters
buffet met oer-Hollandse en moderne stamppotten.

Wij bezorgen ook!
KERKSTRAAT 5 • ZANDVOORT • T. 023 573 58 50
www.facebook.com/redcoral

TENNISCLUB ZANDVOORT
ZOEKT VROEGE VOGEL

Ook voor een gezellige
bos losse bloemen!!!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Tennisclub Zandvoort zoekt een

groundsman

voor onderhoud van de tennisbanen.
De groundsman zorgt het hele seizoen
van april t/m oktober, in principe iedere ochtend
tussen 06.30 uur en 9.00 uur,
voor het onderhoud van de banen.
Tijdens de competitie weekenden in mei,
de eredivisie wedstrijden in juni en tijdens
diverse toernooien is hij de hele dag aanwezig.
Het onderhouden van een tennisbaan
is nog niet zo simpel.
Als de gegadigde nog geen ervaring heeft,
zal hem een cursus bij de KNLTB aangeboden worden.
Daarnaast kan hij ervaring opdoen tijdens de aanleg
van de banen in maart.
Heeft u interesse om deze taak tegen een redelijke
vergoeding op u te nemen, neem dan contact op
met de penningmeester van TC Zandvoort.
Harry Huppelschoten
Tel. 023-5719396
harry@huppelschoten.nl
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Alle ondernemers, groot en
klein, zijn van harte welkom op deze avond. Ook
de ZZP’ers zijn deze avond
nadrukkelijk uitgenodigd.
Gastsprekers zijn wethouder Belinda Goransson en
Laurette van Halen van de
Kamer van Koophandel.
Beide zullen spreken over
het thema van de avond
‘lef’. Het hoogtepunt van de
avond zal de bekendmaking
van de winnaar van de titel
‘Ondernemer van het Jaar
2012’ zijn.

Tijdens het Stamppotten
buffet kunnen ondernemers alvast op informele
wijze elkaar, al dan niet voor
de eerste keer, ontmoeten.
Wie wil deelnemen aan het
netwerkbuffet wordt verzocht dit uiterlijk 12 november te reserveren via e-mail:
ovhj@zandvoortsecourant.
nl. Gelieve naam, bedrijfsnaam en aantal personen
te melden. Het buffet start
vanaf 18.00 uur en de kosten,
€ 19,50 p.p., kunnen ter
plaatse worden voldaan.

Zandvoortse figuranten bij
filmopnamen

Afgelopen maandagavond
zijn er rond het Zwanen
meertje aan de Frans
Zwaanstraat filmopnamen
gemaakt voor de nieuwe Nederlandse rolprent
‘Smoorverliefd’. In de film
spelen onder andere Suzan
Visser, Anna Drijver en
Johnny de Mol. Een groot
aantal Zandvoorters heeft
medewerking verleend door

als figurant op te treden.
Het ging om een theatervoorstelling in de duinen. De
omwonenden waren van te
voren ingeseind dat er wellicht wat overlast zou kunnen ontstaan door veel licht
en misschien ook wel wat
parkeeroverlast. Pas rond
02.30 uur waren de opnamen klaar en kon een ieder
weer naar huis.
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Met oog en oor
de badplaats door

Sportief ontbijt voor leerlingen basisscholen
Het jaarlijkse schoolontbijt voor de groepen vijf en zes,
waarbij uitgelegd wordt waarom ontbijten belangrijk is en
brood gezond, was dit jaar bij de Hannie Schaftschool en de
Mariaschool. Na het ontbijt kregen de leerlingen onderricht

in een aantal niet alledaagse sporten en wel zumba, aikido,
voetbaltrucs door een straatvoetballer en straathockey.

Scholieren druk met boterhammen versieren

Sportservice Heemstede/
Zandvoort had namelijk
een thema aan het schoolontbijt verbonden: ontbijt
gezond en beweeg gezond.
Wethouder Gert Toonen
opende het sportontbijt
met een belangrijke bood-

schap: “Ontbijten zorgt dat
je lichaam op gang komt. Je
gaat er beter door presenteren. Natuurlijk is computeren ook leuk, maar zorg dat
je ook genoeg buiten speelt
want bewegen is net zo belangrijk.”

De gemeenschapsruimte in
de Blauwe Tram was omgetoverd tot een grote ontbijthal waarin met 130 kinderen
gezamenlijk werd ontbeten.
Samen met Mjammie, de
mascotte van bakkerij van
Vessem & Le Patichou, belegden de kinderen hun boterham zo origineel mogelijk.
De volgens een deskundige
jury mooiste tien ontwerpen
ontvingen een prijs.
Het sportontbijt werd
mede mogelijk gemaakt
door Zandvoort Actief,
de gemeente Zandvoort,
bakkerij van Vessem & Le
Patichou, diëtistenpraktijk
Pure & Simple, Sportservice
H e e m s t e d e / Za n d vo o r t ,
bibliotheek Duinrand en
sponsors Kids Avenue,
Sport-ITT, Versteege wielersport, HEMA, Dansstudio 118,
Zandvoortse Bazaar, Blokker,
Intertoys, Kaashuis Tromp,
Slagerij Horneman en Albert
Heijn Zandvoort .

Raadsleden geven uitleg aan scholieren
Een aantal leerlingen van de Zandvoortse basisscholen zijn
vorige week vrijdag op bezoek geweest bij de plaatselijke
politiek. Een werkgroep uit de Zandvoortse politieke

partijen had ze uitgenodigd op het raadhuis voor een
rondleiding. Zo kregen zij allerlei bekende zalen/kamers
en mensen te zien en te spreken.
De leerlingen werden onder andere ontvangen
door de burgemeester op
zijn werkkamer en konden
hem allerlei vragen stellen.

Ook werd de raadszaal en
de ‘oude B&W’-kamer getoond en werd toelichting
gegeven bij een aantal voor
Zandvoort belangrijke glas-

in-lood ramen. Daarbij werd
uitleg gegeven over hoe
nou de politiek werkt, zoals
besluiten bij meerderheid
en het debat tussen de
raadsleden. Eveneens werd
er stilgestaan bij verkiezingen en de samenstelling
van de raad. Een leerzame
middag dus in aanloop naar
het debat in de Jeugdraad
dat binnenkort weer op de
agenda staat.

We kunnen het wel schudden met ZANDVOORT SCHOON!?
Op dagen dat de grijze bakken met huisvuil worden opgehaald
ligt er meer zwerfvuil in de straten dan anders. Vreemd, toch?
Nou nee, want elke week zie je wel bakken met een deksel dat
wijd open staat omdat de zakken er torenhoog in opgestapeld
zijn. Gevolg: vogels die de boel open pikken en wegwaaiend afval.
En dat is helemaal niet nodig. Schudt volle vuilniszakken gewoon
leeg in de rolemmer in plaats van ze in z’n geheel aan te bieden;
de bak kan gegarandeerd altijd gewoon dicht en waait er niks
meer door de straten.

Gemeente Zandvoort

Desondanks toch altijd een volle bak: Lever herbruikbaar afval
als papier, karton, textiel en glas apart in en je hebt ineens een
zee van ruimte in je rolemmer.
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)

Nieuw spel

Tijdens de 50+ dag werd
er voor de ingang van het
Juttersmu-ZEE-um bij het
roken van verse vis een
nieuw spel geïntroduceerd:
scharhappen. De scharren
waren om te drogen(!) aan
een touw geregen en Victor
Bol toonde dit nieuwe
Zandvoorts spel. Mogelijk is
in 2013 een kampioenschap
visroken een leuk onderdeel
voor het Zandvoortse?

Shoppen op niveau

Koopavond met leuke acties en aanbiedingen, en
ook nog eens lekkere hapjes
en een live zanger. Dat was
het recept voor afgelopen
vrijdagavond bij de winkeliers die meededen aan de
Shopping/Dinner Night. Het
weer werkte niet echt lekker
mee, maar desondanks waren de winkeliers tevreden
over de gezellige avond.

Sinterklaastoneel voor
volwassenen

Alweer voor de 60 e keer
zullen de leerkrachten van
het primaire onderwijs in
Zandvoort een Sinterklaas
toneel opvoeren. Nadat alle
scholen de voorstelling hebben gezien, kunnen volwassenen die niet uitgenodigd
zijn op vrijdag 23 november
vanaf 20.00 uur in theater
De Krocht ook genieten van
deze unieke gebeurtenis.
Gratis kaarten kunnen gereserveerd worden via e-mail:
maaikecappel@onschool.nl
en hierbij geldt: wie het
eerst komt, het eerst maalt.

In de herhaling

De afgelopen
twee jaar waren
er herhaaldelijk
problemen met de
leesbaarheid en
de stroefheid van
de Walk of Fametegels. Op dit moment worden alle
oude tegels, waarvan de foto en tekst
nog amper zichtbaar waren, voor nieuwe
vervangen. In de afgelopen
maanden is de nieuwe tegel intensief getest met als
uitslag: goed leesbaar en bovendien bij nat weer stroef
genoeg om er niet op uit
te glijden. Medio november
zullen alle 22 tegels van bekende Zandvoorters weer te
bewonderen zijn.

Pepernoten bakken

Woensdagmiddag 21 november is Thalassa vanaf
14.00 uur gereserveerd voor
de kleinste Zandvoortertjes
tot 10 jaar. Die middag
gaan ze eerst met Bram de
Zeerover in zijn zeswielige
voertuig een stukje strand
inspecteren. Het paard van
Sinterklaas moet op pakjesavond toch over schoon
Zandvoorts zand kunnen lopen? En wie weet … vinden
ze ook nog een schat! Terug
bij het paviljoen worden er
onder leiding van de chefkok pepernoten gebakken.
Deelname is gratis, aanmelden kan via tel. 5715660.
Einde van het feestelijk gebeuren is om 17.00 uur.

Een vuist tegen pesten

De leerlingen van de Maria
school en de Nicolaasschool
maken vanaf deze week een

vuist tegen pesten. In de
klassen wordt iedere dag
een nieuwe gedragsregel
geïntroduceerd en besproken. Er wordt gesproken hoe
je om moet gaan met elkaar,
dat je moet stoppen als iemand je dat vraagt en dat
je ruzies moet uitpraten. De
beide scholen hebben een
gedragscode opgesteld,
waar leerlingen, ouders en
teamleden zich aan moeten houden. Volgende week
krijgen alle betrokkenen een
polsbandje uitgereikt met
daarop een passende tekst.
Zo krijgen de kleuters een
bandje met ‘lief zijn voor elkaar’, de kinderen van groep
3 t/m 8 met ‘pesten...ik doe
er niet aan mee’ en op die
van de leerkrachten staat ‘Ik
draag bij aan een respectvolle wereld’. Een goed initiatief om extra aandacht te
geven aan pestgedrag.

Première documentaire

De documentaire ‘Laat me
zweven voor heel even’, over
twee meisjes die op zoek
zijn naar hun identiteit, is
afgelopen vrijdag in Circus
Zandvoort in première gegaan. De tienermeisjes
Meral en Dalila, die door
OCK Het Spalier worden
begeleid, waren de beide
sterren die aan de hemel
stonden te blinken. De
beide meisjes werden pontificaal met een enorme
limousine bij de deur van
de bioscoop afgezet, waar
heel veel vrienden en bekenden ze opwachtten. Als
echte diva’s werden zij via
een rode loper naar binnen
geloodst waar ze werden
verwelkomd door een ovationeel en zeer verdiend applaus van het publiek.
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Scherpe prijzen! Profiteer nu!

Verzetsplein 16
!
taat
uws

Zandvoort

Nie

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.
Zandvoort

Mr. Troelstrastraat 20
g
rda
Zatekdag!
kij

Zandvoort

Vaste prijs: € 325.000,= k.k.

Een mooi en verzorgd 3-KAMER MAISONNETTE
gelegen in de kindvriendelijke woonwijk
“Park Duinwijk”. De woning ligt gunstig aan
het autoluwe plein! De maisonnette heeft een
ruim, zonnig terras én een balkon dat direct aan
de woonkamer grenst, 2 slaapkamers, verzorgde
badkamer met ligbad en wastafelmeubel.
Tevens is er een PRIVÉ-PARKEERPLAATS
aanwezig in de parkeergarage.

• Woonoppervlakte ca. 95 m2;
• Lage service kosten € 111,= p/m.
Waar vindt u een HALFVRIJSTAANDE
woning met OPRIT, GARAGE, voor- en
20 meter diepe achtertuin, woonkamer
met schuifpui, uitgebouwde keuken en
4 slaapkamers in Zandvoort-Zuid voor
deze prijs?
Kom daarom kijken tijdens de
KIJKDAG ZATERDAG 10 NOVEMBER A.S. OM
12.00 uur en ervaar het zelf.
• Woonoppervlakte ca. 105 m2;
• Perceelgrootte 372 m2.
Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl

Venavo
Ik hoor het u al zeggen:
"Verkoopt dat jong alleen maar pillen?"
"Welnee mijn karretje zit vol met:
Natuurvoeding, keuken kruiden, thee
soorten en Raw - Food."

Dr. J.G. Mezgerstraat 42
er
emb
Nov prijs!
e
acti

Zandvoort

Vaste prijs: € 259.000,= k.k.
Zandvoort

Cort v. d. Lindenstraat 2F8
k
Hoe ette!
isonn

Zandvoort

ma

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

NU OF NOOIT, UNIEKE KANS deze goed
onderhouden eengezinsHOEKwoning wordt in
de maand NOVEMBER voor een zeer scherpe
koopsom aangeboden. Het is gelegen op
steenworp afstand van het strand, boulevard
en NS-station. Het heeft een diepe woonkamer,
open keuken met inbouwapparatuur, 2 ruime
slaapkamers, lichte badkamer en ruime zolder
met ruimte voor 2 extra kamers.
• Woonoppervlakte 110 m2;
• Perceelgrootte 114 m2.

Deze maisonnette beschikt over 2 woon
lagen, 2 terrassen, 3 slaapkamers en is aantrekkelijk gelegen op slechts 50 meter van
het prachtige duinengebied en het idyllische
“Zwanenmeertje”! Een heerlijke plek om
te wonen en om van de natuur te genieten
met het centrum op korte loopafstand.
Er wordt apart een garagebox aangeboden
voor € 30.000,= k.k. in de onderbouw!
• Woonoppervlakte 100 m2.
• Service kosten € 310,= p/m

WORD ONZE HUISVRIEND

op www.facebook.com/greeven-makelaardij

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
komt er!!!
Komt u er ook bij?
Bel 5717225 of 5712136

Nu denkt u misschien
"Wat interesseert mij dat." Ook dat snap ik.
Daarom deze week een fikse pot honing in de reclame!!
Natufood Bloemenhoning Vloeibaar
of Crème 900 gram
Winkeladviesprijs € 6,95
Bij kleine Jan vaste lage prijs: € 5,-

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!!
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Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Actie met klaprozen was geslaagd
De uitdeelactie voor de deur van Albert Heijn op de Grote

Krocht, afgelopen vrijdag en zaterdag, is zeer succesvol
geweest. Zelfs de inmiddels 93-jarige Zandvoortse
oorlogsveteraan Dirk Drommel was aanwezig om de
poppies op te spelden.

Veel mensen lieten zich een klaproos opspelden

Dat meldt The Royal Cana
dian Legion, de organisatie

achter de poppies actie
in Zandvoort. Zij zijn het

symbool van Rememberence
Day, de jaarlijkse herdenking
van alle gevallenen van alle
oorlogen en waarop de poppies, klaprozen, gedragen
worden.
Helaas is in de aankondiging over het uitdelen van
de poppies in de editie van
de Zandvoortse Courant van
vorige week, per ongeluk
een verkeerde datum genoemd. Gemeld werd dat
Rememberence Day, op 8
november zou zijn. Niets is
minder waar: deze herdenkingsdag is altijd op 11 november. Onze excuses voor
het misverstand.

Sinterklaas komt weer in het land
Afgelopen maandag ontvingen wij een brief van Sinterklaas. Daarin kondigt hij zijn bezoek aan Nederland aan,
maar meldt hij ook dat hij graag weer naar Zandvoort komt.
Op 18 november aanstaande
hoopt de goedheiligman met
de boot weer in Zandvoort
aan te komen. De verwachting is dat hij rond 12.00 uur
arriveert op het strand bij

de Rotonde. Daarna wandelen Sinterklaas en zijn vele
Pieten naar het raadhuis
waar de burgemeester hem
om 12.45 uur zal ontvangen
op het bordes.

Sinterklaas zal ook weer
een bezoek brengen aan
het Sinterklaas Spektakel.
Kaarten voor dit jaarlijkse
feest in de Korver Sporthal
zijn te koop bij Bruna
Balkenende, Pluspunt en
snackbar De Oude Halt.
Omdat het een jubileumjaar
is kosten de kaartjes dit jaar
maar 50 cent.

Bouw natuurbrug ‘Zandpoort’
officieel van start

Vorige week woensdag werd officieel het startsein gege-

ven voor de bouw van de natuurbrug ‘Zandpoort’ die de
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) en de duinen
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland moet gaan verbinden. Tevens gaat de brug onderdeel uitmaken van een
fietspad naar de kust.

Afvaardigingen van alle samenwerkende partijen

De afgelopen jaren hebben
de projectpartners hard gewerkt aan het voorbereiden
van de bouw van de natuur-

brug. De betrokken bestuurders van Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, Natuur
monumenten, Watern et,

PWN, gemeente Zandvoort
in de persoon van groenwethouder Andor Sandbergen,
en provincie Noord-Holland
zetten woensdag letterlijk
de eerste schep in de grond.
De natuurbrug tussen
N at i o n a a l Pa r k Zu i d Kennemerland en de AWD
is een noodzakelijke schakel om de Noord-Hollandse
duinen weer met elkaar te
verbinden. Door de brug
krijgen dieren en planten
meer ruimte en een groter
aaneengesloten leefgebied.
De brug is een initiatief
van de projectpartners en
wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees
Fonds voor Regionale Ont
wikkeling en de Nationale
Postcodeloterij. Meer informatie vindt u op www.natuurbrugzandpoort.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.

Gesprek met De Key
Naar aanleiding van onze brief over het huurbeleid van De Key hebben wij gesproken met de regiomanager de heer Elenbaas. Het was een constructief gesprek. De Key wil beter gaan communiceren
en zich meer zichtbaar maken in Zandvoort. Gesproken is over de verkoop van woningen en het
liberaliseren van de huur. De Key wil differentiatie van het woningbezit, waarbij wij duidelijk hebben
gemaakt dat er op dit moment te weinig eengezinswoningen worden aangeboden in de sociale sector.
Zorgenkindje van De Key is het ‘Leven Lang Thuis Plan’. Het plan functioneert niet door te weinig
aanbod van eengezinswoningen. Tevens is het achterstallig onderhoud in sommige complexen niet
voldoende in beeld. De regiomanager wil daarom graag in contact komen met de huurders. Wij hebben
geadviseerd om eerst met de huidige en opgeheven bewonerscommissies om de tafel te gaan. Tevens
hebben wij huurdersvereniging Arcade benaderd om voor Zandvoort een werkgroep op te richten.
Met vriendelijke groet,
Teresa Mok en Jerry Kramer

Niet te geloven...
Dat nieuw hekwerk voor de algemene begraafplaats Zandvoort al twee jaar in de remise ligt te
wachten op plaatsing. Dat dit door de gemeente aangekochte hek niet geplaatst wordt vanwege een
mogelijk ander beleid in de toekomst. Dat er kennelijk dus geen visie was bij de aanschaf ervan en er
dus weer geld van de belastingbetalende burger is verspild. Dat onze burgemeester zegt voorstander
te zijn van een open karakter en een natuurlijke barrière voor onbevoegden, is dan wel misplaatst. Je
moet er maar familie hebben liggen met jaarlijkse kosten voor onderhoud te betalen aan de gemeente
Zandvoort! Regelmatig komt grafschennis op begraafplaatsen in het nieuws. Enige afscherming ter
beveiliging is voor nabestaanden wel zo prettig. Per slot is een graf voor een overledene tegenwoordig
een dure aangelegenheid. Daar moet je als gemeente niet te lichtzinnig mee omspringen. Dan kan je
de toegangspoort met openingstijden ook wel slechten voor een openbare tuin met hangplek! Ideaal
met bankjes en kaarsjes en zo rustig afgelegen met trapstenen in de buurt... Even wat anders dan
hondenpoepdozen of lantaarnpalen tegen de grond werken. Controles? Laat me niet lachen. Botvieren
van agressie en vernietigingsdrang verhoudt zich niet met naïviteit!
Sietske van den Bos

Hangjongeren
Na het artikel gelezen te hebben over het zoeken naar een oplossing voor de hangjeugd, in de
Zandvoortse Courant van 1 november, moest ik toch wel even lachen. De studenten van de politieschool
kwamen met een pracht oplossing!
Een locatie in de Zuidduinen bij het parkeerterrein. Hoe komen ze op het idee. Daar wil je toch niet
begraven worden, laat staan dat je daar "gezellig" met je maten moet gaan staan. In weer en wind
in een abri. Nee, er moet een gezellig onderkomen voor ze komen. Ik lees dat over café de Livingroom
waar ze nu al komen. Als deze jongeren zich daar thuis voelen is dat toch een pracht oplossing?
Natuurlijk,onder de hangjongeren is er een kleine groep die er een zooitje van maakt in de vorm van
vandalisme, vervuiling en geluidsoverlast. Pak die aan en laat de goedwillenden daar niet de dupe van
worden door geen goede plek voor ze te creëren. Ver weg stoppen van de bewoonde wereld vraagt
om problemen. Dus heren studenten, eerst goed nadenken voordat je iets oppert.
Een hekel punt is natuurlijk weer geld. Ik heb liever dat hieraan geld wordt uitgegeven, dan dat veel
geld verdwijnt voor het repareren van vernielde objecten.
De heer Rookhuizen café de Livingroom wens ik veel succes toe, want als ik het zo lees, doet hij goed werk.
Paula Janssen
Zandvoort
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Winkeliers:

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand november voor Pashouders:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

A.s. zaterdag 10 november
proeverij bij
Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

Verse Wildzwijnsbout
Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie schilderijen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Kerkstraat 1a

Mode en trends:

Tel. 023 571 44 10

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

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

Horeca:

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013
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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.

rs de aanbiedingen van deze week

2012

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Nieuw! OPI’s Designer Nagellak met
echte diamantdeeltjes

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

Uitgebreide hand of voetbehandeling by OPI ca 55 min. € 29

Orangerie | Zandvoort
ZandvoortPas November Special:

Manicure of Pedicure by OPI € 10 korting p.p.
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling
Nieuwsgierig
? volgens afspraak: T 023 888 51 57
kijk op daydeal.Nl

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

M 06 140 29 888

www.orangeriezandvoort.nl
Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Genootschap

Oud Zandvoort

“Genootschapsavond”
vrijdag 9 november • aanvang 19.30 uur

De avond zal zoals gebruikelijk gehouden worden
in De Krocht. De zaal is open om 19.15 uur.
Vanaf die tijd kunt u genieten van een doorlopende
diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Actie vanaf

Waar zijn die herfststormen
toch gebleven?

donderdag 8 november
t/m zondag 11 november
 Zonnekorn, donker volkoren met

In de jaren negentig roeptoeterde een Helderse weer-

zonnepitjes € 2,75

 Proefstolletje met 100% amandelspijs € 1,50
Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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

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

Violen en
najaarsbeplanting
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013
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Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

man herhaaldelijk dat we vanaf 2010 wel eens hele

zware stormen zouden kunnen krijgen met windsnel-

heden tot 250 kilometer per uur. Niets van dit alles is
uitgekomen, integendeel. Sinds 1990 is de stormfrequentie alleen maar afgenomen in Nederland.
De voorbije tien jaar hebben we welgeteld twee of
drie zware stormen gehad.
Korte tijd kwam het toen
even tot windkracht tien op
de Zandvoortse westkust.
Oorzaak van het veel minder frequent uit de band
schieten van de wind tegenwoordig is het afnemende
temperatuurverschil tussen
de Poolgebieden en onze gematigde breedten. Vroeger,
in de jaren zeventig, tachtig
en (begin) negentig waren
die aanzienlijk groter dan de
laatste pakweg twintig jaar.

wordt een beetje gezapig
met zo nu en dan wat regen, maar ook flinke droge
dagdelen. De zon laat het
goeddeels afweten in
West-Nederland de komende periode in een wat
zompige, voornamelijk
door waterdamp beslagen
atmosfeer. In het temperatuurbeeld verandert niet
veel. Overdag steeds rond
de 10-11 graden en tijdens
de nacht tussen de 5 en 8.
Nachtvorsten van kaliber
zijn er voorlopig nog niet
bij in het Zandvoortse.

Die grote thermische verschillen van weleer zorgden voor diepe(re) depressies richting Schotland
en Noordzee en daaraan
gelieerd uiteraard krachtiger windvelden. Het frappante was de afgelopen
jaren dat juist tijdens de
zomers de stormfrequentie
het hoogst was, want sinds
2005 hadden we een paar
keer een korte zomerstorm
in onze regionen. Dat geeft
ook direct aan hoe pover de
zomers eigenlijk verliepen
de afgelopen jaren.

Zowel depressies als hogedrukgebieden proberen
het heft in handen te nemen de komende tien dagen. Vooralsnog blijft de
invloed van die depressies
relatief het grootst. Enkele
regenfronten schampen
ons land tot en met het
komende weekend. Veel
regen zoals de afgelopen
week komt er niet meer
aan. Overigens lijkt de
guurheid van het weer af
te nemen en een lichte
thermische opmars is dan
ook realistisch.

De komende tien dagen zit
er ook niet veel wind in en
is de kans eerder groter op
een kalmer weerbeeld in
onze contreien. Het weer

Meer weerinfo (lange
termijn) via de site
www.weerprimeur.nl.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

11

11

10

10

Min

9

7

7

7

Zon

10%

20%

10%

35%

Neerslag

45%

30%

60%

35%

wzw. 4-5

zzw. 4

zzo. 4

zw. 4

Weer
Temperatuur

Wind
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Knipoog naar KunstOog in museum
Onder grote belangstelling openden burgemeester Niek
Meijer en kunstschilder Ans Markus vorige week vrijdag
de Nationale Kunstweek en de overzichtstentoonstelling

‘KunstOog’. Voor deze gelegenheid heeft ook Ans Markus,
door de Nationale Kunstweek uitgeroepen tot kunstenaar

van het jaar 2010, enkele van haar ‘Spiegels van de Ziel’
voor de tentoonstelling beschikbaar gesteld.

Kunstschilder Ans Markus opende Kunstoog | Foto: Rob Bossink

door Nel Kerkman

Na het welkomstwoord
van museumbeheerder
Sabine Huls, opende Meijer
de Kunstweek 2012 in
Zandvoort. “Kunst is niet
meer weg te denken, niet
alleen bij u thuis maar ook
in het raadhuis waar elke 4
maanden nieuwe kunstwerken door BKZ wordt getoond.
Ook voor kinderen is kunst
belangrijk, zij kijken nog on-

bevangen naar kunst. Dat
is elk jaar weer te zien bij
de KinderKunstlijn die vandaag van start is gegaan”,
zei Meijer, die zeer vereerd
was dat Zandvoort voor de
tweede keer meedoet aan de
Nationale Kunstweek.

Spiegels van de ziel

Kunstschilder Ans Marcus
had voor de opening de voorkeur aan Zandvoort gegeven
in plaats van Rotterdam. Ze

vertelde zeer open haar levensverhaal met de vele ups
en downs: “Ik heb geleerd
mijn frustraties van me af te
schilderen en ik ben sterker
uit de strijd gekomen. Mijn
windsels die ik als bescherming schilderde zijn verdwenen en de ogen die ook hier
tentoongesteld zijn, zijn de
spiegels van de ziel.” Met
de woorden: “Ik kom beslist
naar Zandvoort terug om te
genieten van de tentoonstelling”, sloot zij haar toespraak.
Na een mooi gedicht van
Ada Mol over haar moeder
konden de genodigden niet
alleen genieten van de bijzondere kunstwerken maar
ook van een jazztrio onder
leiding van Jonny Boston.

Rondleiding

De tentoonstelling is mede
samengesteld door gastcurator drs. Liselot de Jong. Zij
verzorgt op 11 november van
14.00 tot 15.00 uur rondleidingen langs de door haar
geselecteerde werken waarbij ze haar keuzes en de verschillende stijlen toelicht
die vertegenwoordigd zijn
in deze tentoonstelling. De
entree bedraagt € 5, aanmelden kan via mail: museum@
zandvoort.nl of tel. 5740280.

Hoog niveau amateurtentoonstelling
Trots verwelkomde kunstenaar Ellen Kuijl de 34 amateurs
die gevolg hadden gegeven aan haar oproep om mee te

doen aan de landelijke kunstweek ‘Kunst voor iedereen’.
In haar glasatelier in de Smedestraat was vooral de zolder
een perfecte ruimte voor de geëxposeerde kunstobjecten.

Amateurkunst bij Ellen Kuijl

door Nel Kerkman

Verleden jaar gaf Ellen Kuijl
al aan dat ook Zandvoortse

amateurs de gelegenheid
zouden moeten krijgen om
een keer per jaar hun kunstwerken te tonen. Geheel be-

langeloos heeft zij haar atelier ter beschikking gesteld
en stak ze al haar energie er
in om deze wens waar te maken. De aangeboden kunst is
qua niveau hoog en ook het
aanbod is zeer wisselend:
van (bronzen) beelden, foto’s,
schilderijen, ansichtkaarten
tot aan quilten. Ook zijn de
deelnemers zeer divers, zo
zijn er twee meisjes van 9
en 10 jaar die meedoen terwijl de oudste deelneemster
boven de 80 jaar is, dus echt
kunst voor iedereen!
Met uitzondering van donderdag 8 november zijn de
kunstwerken tot en met 11
november tussen 12.00 uur
en 18.00 te bewonderen in
Atelier Akwaaba aan het
Schelpenplein.

Het regende jazzklanken in De Krocht
Op uitnodiging van Jazz in Zandvoort waren saxofonist

Rolf Delfos en drummer Kim Weemhoff zondag 4 novem-

ber naar de badplaats gekomen om samen met het Trio
Johan Clement voor de derde keer in het seizoen een jazzconcert te verzorgen. De koude en grijze middag werd door

deze professionals omgetoverd in een warm en kleurrijk
jazzmiddag in theater De Krocht.

Rolf Delfos in De Krocht

door Nel Kerkman

Traditioneel opende het Trio
Clement het concert met
een intermezzo, dit keer
met een prachtig nummer
van hun CD ‘From this moment on’. Vervolgens nam
Rolf Delfos de leiding over
en bespeelde hij zowel de
alt- als de tenorsaxofoon op
een fantastische wijze. Het

was als vanouds genieten
van een heerlijke ballad of
een blues.
Het samenspel tussen de
bassist Eric Timmermans
en Delfos in ‘Mean Greens’
was zo ontzettend goed
dat je de indruk kreeg of er
een drukke conversatie zich
afspeelde tussen de twee
muziekinstrumenten. Ook

pianist Johan Clement was
zoals altijd geweldig op dreef
en improviseerde er lustig op
los, het is altijd een feest om
te zien hoe vingervlug deze
rasmuzikant is. Ook de drumsolo’s van Kim Weemhoff
waren van hoge klasse, wat
een power! Niet alleen het
publiek maar ook de musici
genoten van dit concert.
De muziekkeuze was verrassend en voor ieder wat wils.
Met zijn eigen compositie
‘Nelson’ toonde Delfos zijn
veelzijdigheid als saxofonist
en als arrangeur. Aan alles
komt een eind en dus ook
aan deze heerlijke middag.
Met trots sloot voorzitter
Hans Reijmers het grandioze jazzconcert af en nodigde tevens Rolf Delfos uit om
niet te lang te wachten voor
een volgend concert. Het
publiek was het daar mee
eens en beloonde de musici
met een staande ovatie. Op
23 december is er een nieuw
jazzconcert met Latin zangeres Tamara Maria. Voor meer
info kijk op www.jazzinzandvoort.nl.

Inspirerende collage des colleges
Vlak voor de grote opening van de overzichtstentoonstelling ‘Kunstoog’ in het Zandvoorts Museum was er een

mini-opening in de collegekamer van het raadhuis. Het gesprek met de twee exposerende kunstenaars Loes Dirksen

en Rian Peeperkorn, beide lid van Beeldende Kunstenaars

Zandvoort (BKZ), inspireerde burgemeester Niek Meijer.
Hij had een paar uur later de kunstdiscussie in zijn openingsspeech in het Zandvoorts Museum meegenomen.

Rian Peeperkorn (l.) en Loes Dirksen

door Nel Kerkman

Om de 4 maanden wisselt
Margreet Ras, coördinator
BKZ, de kunst in de college-

kamer voor nieuwe kunstwerken. Samen met de exposerende kunstenaars is er
telkens een mooie combinatie met kunstobjecten die el-

kaar versterken. Zeer verrassend is het ingeleverde werk
van Loes Dirksen, zij had in
plaats van een van haar schilderijen gekozen voor kleurrijke keramiek kippen. Eigenlijk
zijn de beide kunstenaars
in hun kunstuiting zeer divers, want net zoals Dirksen
maakt ook Peeperkorn keramiek en beelden. Haar abstracte acrylschilderijen zijn
in verschillende lagen op het
doek aangebracht en harmoniëren qua kleur mooi bij de
keramiek objecten.
Met de samengestelde kunst
is er voor Meijer weer genoeg gesprekstof tijdens een
collegebespreking. De kunstwerken van Loes Dirksen en
Rian Peeperkorn zijn tijdens
de atelieroute Kunstkracht
12, op 10 en 11 november, te
bezichtigen in de Blauwe
Tram (LDC) en in het atelier
van Loes Dirksen.
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Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan 06-150 80 441
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Relax for You at Slender You
Onspannende rugof voetmassage
30 min. € 25.=
Bel snel voor afspraak.
Tel. 06-19413733 of
06-29621866
Hogeweg 56a Zandvoort

A

N

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio, opleiding tot
nagelstyliste, groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
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
.........................................................
Lieve C.
We moeten elkaar een
lange tijd gaan missen,
maar ik weet zeker dat
we dat aankunnen!
Lieve schat ik hou van jou.
Tot snel!
xxx D.
.........................................................
Zoek je werk?
Kijk op:
www.ruudzander.nl

D

K

O

Trots en dankbaar zijn wij
met de geboorte van onze
kleinzoon Benjamin!
Zoon van Daniëlle en Ton.
Ben en Carla Voolstra
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
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
.........................................................
Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol
voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588

R

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.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Relax for You at Slender You
Ontstressende
eucalyptus lichaamspakking.
Is een weldaad
bij verkoudheid en
vastzittende spieren.
75 min. € 55.=
Bel snel voor een afspraak!
Tel. 06-19413733
Of 06-29621866
Hogeweg 56a Zandvoort
.........................................................
Topvakantie gehad!
14 dagen Bentveld
The Hedi’s International
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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.

E

L

Fiat Punto Go
Bj. 2001, zwart metallic,
stuurbekrachtiging, alles
electr. APK oktober 2013,
140.000 km, € 1.750.
Bekijk de auto op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van
Kessel 06-55383624
.........................................................
15 december:
Kerstmarkt
Zandvoort
Op het Gasthuisplein.
Boek een ook een kraam:
Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.nl
.........................................................
Woonruimte te huur!
Periode nov. ’12 t/m mrt ’13.
Centrum Zandvoort.
Incl. G/W/L/Wifi.
€ 750
onder voorbehoud gunning.
Tel. 06-22200099
.........................................................
Beloning € 100
Tip terugvinden houten
ladder. 14 sports,
Amerikaans redwood
eiken treden.
Tel. 06-16641032
.........................................................
Gespecialiseerd in Porsche
en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................
(Weer) met de hakken
over de sloot?
WIJZER huiswerk- en
studiebegeleiding
Zeestraat 30
weerwatwijzer@gmail.com
06-81493719
weerwatwijzer.com
.........................................................

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, Bakkerstraat 2c
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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R

Tevens door u in te vullen:

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

Beloning € 100!
voor getuige van
ongeval in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde een
fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop en
bleef bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@netcologne.de

S
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)
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
CURSUS
KUNSTGESCHIEDENIS
Kunst na 1945: Amsterdam,
Parijs en New York
dinsdag 13, 20 en 27
november 2012
drs. Liselot de Jong
06-48443623
www.kunstinvorm.nl
.........................................................
Gezocht:
'witte' werkster
voor 5 uur per week.
Graag zsm reageren,
tel. 5739292,
vragen naar
Marian de Groot
.........................................................
Relax for You at Slender You
Chocolade lichaamspakking
Vitaliseert en
verstevigt de huid.
75 min. € 55.=
Bel snel voor een afspraak!
Tel. 06-19413733
Of 06-29621866
Hogeweg 56a Zandvoort
.........................................................
Maisonette voor
scherpe prijs!
Woonopp. 105 m2; riante
living, ruime slaapkamers,
groot terras en
prive parking voor een
vraagprijs van € 199.000,- k.k.
Vrijblijvend bezichtigen?
www.trendmark.nl
.........................................................
Nee, je moet het
lekker alleen doen...
WIJZER huiswerk- en
studiebegeleiding
Zeestraat 30
06-81493719
weerwatwijzer.com
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Tweede kerstdag organiseren wij een

KLAVERJAS
KERSTDRIVE

CD | DVD | BLU-RAY | GAMES | MERCHANDISE | MORE
Kerkstraat 8, Zandvoort

Call of Duty Black Ops 2
Nachtverkoop
op Dinsdag 13 November
vanaf 00:00 t/m 01:00
Reserveer nu!

Aanvang 16.00 uur
Tussen elke ronde een heerlijk kersthapje.
Met grote kerstloterij.
Deelname € 12,50.
Opgeven aan de bar.
Haltestraat 46 - 2042 LN Zandvoort
023-5737046

GRATIS
KANTOORRUIMTE?
Nee, dat nog net niet.
Maar wel mogelijkheden om
voor een zeer laag maandbedrag
kantoorruimte te delen.
Modern kantoorpand aan
de rand van het centrum.
Vaste of flexibele werktijden,
alles is bespreekbaar.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bel voor meer info:
Gillis: 06 - 460 460 26

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

Zó makklijk is kennismaken met Servicepaspoort

Gratis Servicepaspoort
Magazine
Even lekker op de bank met een leuk magazine?
Boordevol voordeel, leuke uittips en creatieve ideeën
voor de winterdagen... Vraag het nu gratis aan.
Het Servicepaspoort biedt een veelzijdig dienstenpakket, betrouwbaar
en met een goede service.
Zo bieden we o.a. services aan
huis, cursussen, direct
voordeel, professionele
alarmopvolging en een
informatief magazine.

Ja ,

ik ontvang graag het gratis
Servicepaspoort Magazine.

Dit kunt u opsturen naar:
Dhr / Mw. Voorletters: ....... Achternaam: ..............................................................
Adres: ............................................................................................................................

Krant niet ontvangen?

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

Postcode / Woonplaats: ............................................. ...............................................
Telefoon: .................................................................................................................

ZC

Stuurt u deze bon naar Servicepaspoort Zorgbalans, Antwoordnummer 1827,
2000 WC Haarlem (postzegel niet nodig). Voor meer informatie of om lid te worden:
Bel 023 - 89 18 440 of bezoek onze website www.servicepaspoort.nl
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 45 – 2012

Verzonden besluiten

Vergadering college

Omgevingsvergunning

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.

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag 15 november
vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kerkplein 12, plaatsen terrasschotten, ingekomen 25 oktober
2012, 2012-VV-119.
- Haarlemmerstraat 68, maken aanbouw, ingekomen 29 oktober
2012, 2012-VV-120
(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Locatie Amsterdamse Waterleidingduinen nabij Duinpanweg
en Vogelenzangseweg (kadastraal perceel A 4458), aanleg
ruiterpad, ingekomen 18 oktober 2012, 2012-VV-121.
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.

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Emmaweg 8, vervangen ramen en kozijnen voorzijde woning,
verzonden 31 oktober 2012, 2012-VV109.

Verkeersbesluit fietspad Voormalige Trambaan

Het fietspad Voormalige Trambaan heeft hoofdzakelijk een
recreatief karakter. Het is momenteel een verplicht fietspad,
waardoor ook snorfietsers gebruik mogen maken van het
fietspad. Om snorfietsers te kunnen weren heeft het college
besloten om de Voormalige Trambaan als onverplicht fietspad
aan te wijzen.
Uit het oogpunt van de voorgenoemde redenen is het College
van Burgemeester en Wethouders overgegaan tot het nemen
van het verkeersbesluit OB/CT/2012/09/00962.

Centraal telefoonnummer

Het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
besluit over te gaan tot het verwijderen van de borden G11 en
het plaatsen van de borden G13 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgende
aansluitingen van het fietspad van de Voormalige Trambaan;
- aansluiting met de Burgemeester Nawijnlaan;
- aansluiting met de Herman Heijemansweg;
- beide aansluitingen met de Kennemerweg;
- aansluitingen met de Blinkertweg;
- aansluitingen met de Westerduinweg;
- aansluitingen met de Bentveldweg.

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.

Het bovengenoemde verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum ter inzage in de ontvangsthal van het gemeentehuis onder de naam: “Verkeersbesluit fietspad Voormalige Trambaan”.

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

The Fureys komen naar Zandvoort
Deze legendarische groep muzikanten is één van de bekendste folkgroepen uit Ierland.
De broers George, Eddy en Paul Finbar begonnen 34 jaar geleden samen met hun vriend

Davey Arthur hun muzikale tournee door de wereld en trokken volle zalen in heel Europa,
Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Amerika.
Van 8 tot en met 25 novem
ber toeren ze door Neder
land en op 13 november doen
14

zij Zandvoort aan. Tegen
woordig vormen Eddie en
George Furey met Davey

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.

Arthur de groepskern, zij zingen alle drie, spelen gitaar,
mandoline, banjo en bodran

(een soort handtrommel)
en laten zich bijstaan door
de ervaren Camillus Hiney
op accordeon en de jonge
bassist Aidan Guilfoyle. Ze
spelen een paar nummers
van de nieuwe CD ‘Songs
through the Years’, die in januari is uitgebracht. Het is al
hun 53e album.

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.

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.

De optredens van The Fureys
zijn energiek, uitnodigend en
aanstekelijk, puur entertainment. Dinsdag 13 november
komen ze naar theater De
Krocht. Het concert begint
om 20.15 uur en er zijn nog
enkele kaarten beschikbaar via theater De Krocht,
tel. 5715705.

voetbal
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autosport

Nuttige winst

Simpele zege voor Lions

Winst voor Bleekemolen

SV Zandvoort heeft zaterdag een nuttige overwinning

Afgelopen zaterdag speelde het eerste herenteam van The
Lions tegen het eerste herenteam van Sea Devils uit Castricum. En voor het eerst dit seizoen was het team nagenoeg
compleet waardoor tactische wissels tot de mogelijkheden behoorden en vermoeide spelers gewisseld konden
worden.

Het team van Michael, Sebastiaan en Jeroen Bleekemolen

geboekt op het bezoekende OSV. Voor aanvang stonden
de Oostzaaners nog 3 punten en twee plaatsen hoger. Een
wedstrijd om een plaats dus.

Misha Hormeño ziet dat het een doelpunt wordt

Zandvoort begon goed aan
deze wedstrijd maar toch
was de openingsfase voor de
gasten. Gaande de wedstrijd
verplaatste het spel zich
naar de speelhelft van OSV
en kwam hun doel behoorlijk onder druk te liggen. Toch
kwam OSV als eerste tot scoren, maar nog voor rust zou
Zandvoort op gelijke hoogte
komen. Nigel Berg was heel
alert, pikte de bal op en sneed
het strafschopgebied in. Met
een harde schuiver versloeg
hij doelman Marco Keevel,
1-1. Vlak na rust konden de
Zandvoortse supporters op-

nieuw juichen. Verdediger
Misha Hormeño zorgde op
prachtige wijze voor de voorsprong en, naar later bleek,
de eindstand.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort in Zunderdorp
(Amsterdam Noord) tegen
HBOK. Deze degradant van
vorig jaar won zaterdag bij
Aalsmeer met 1-2. Overig
uitslagen 2e klasse A: AMVJ –
ZOB: 1-1; Opperdoes Overbos:
2-2; AFC – Monnickendam:
2-0; Haarlem/Kennemerland
– NFC: 2-4 en de wedstrijd
DVVA – WV-HEDW werd 2-2.

Lions begon de wedstrijd
met een zoneverdediging
en daar hadden de gasten zeer veel moeite mee,
getuige het feit dat er pas
in de achtste minuut door
hen werd gescoord. Bij onze
plaatsgenoten werd er echter goed gelopen, goed gepasst en na het eerste kwart
stonden ze met 20-7 voor. In
het tweede kwart ging het
bij Sea Devils ‘lopen’ en bij
Lions juist helemaal niet
meer, met als resultaat dat
Sea Devils ze bij de rust wa-

Het derde kwart gingen onze
plaatsgenoten over op een
man-to-manverdediging en
dat wierp zijn vruchten af, zij
het moeizaam liepen ze weer
iets uit: 47-34. En omdat het
vierde kwart bijna een kopie
was van het derde, stond er
uiteindelijk een eindstand
van 62-44 op het scorebord.
Topscores Lions: Ron v.d. Meij
21 en Niels Crabbendam 20
punten.

hockey
AMVJ te sterk voor ZHC

De dames van ZHC hebben afgelopen zondag het thuis

niet kunnen bolwerken tegen een zeer sterk AMVJ. ZHC

kon deze wedstrijd het Amsterdamse doel niet vinden,
terwijl de Zandvoortse doelvrouw drie keer de bal uit het
doel moest vissen.

500. In een Sotrax Porsche lieten zij de snelle Renault

Mégane van Luc Braams en Duncan Huisman en de zeer
rappe V8 Star van David Hart en Hoevert Vos achter zich.

De winnende Porsche | Foto: Chris Schotanus

Het team van Bleekemolen
was de snelste in de training,
maar kon de mooie positie
niet handhaven. Dat kwam
door het ongekende vermogen van de V8Stars, zowel die
van Hart/Vos als die van Max
Braams/Francesco Pastorelli
waren niet bij te houden.
Oud DTM coureur Renger
van der Zande had zich
een andere zaterdagmiddag voorgesteld. Technische
problemen zorgden ervoor
dat hij, in het Porsche team
met Jaap Wilkens en Johan
Kraan, kansloos was voor
een topnotering. De steeds
weer als een ‘jojo’ terugkomende Renault Mégane

van Braams en Huisman
leek voor een hoge notering te gaan, maar ook zij
hadden pech. De eer van de
familie Braams werd nog
een beetje hoog gehouden
door Liesette Braams, die samen met Donald Molenaar
beslag legde op de tweede
plaats in de Divisie III achter
de Renault Clio van Dennis
de Borst en Melvin de Groot.
In de Divisie IV waren het
Marcel Schoonhoven en
Leon Rijnbeek met een BMW
die de overwinning naar zich
toetrokken en de nummer
drie van het totale veld, Sven
van Hulst, Bas van de Ven en
Jan Joris Verheul werden de
winnaars in de Divisie II.

adverteerders

Laatste strandwedstrijd

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:

Afgelopen zondag was voor de leden van Zeevisvereniging
Zandvoort de laatste strandwedstrijd van dit jaar. Door het
aangekondigde stormachtige weer hadden slechts vier
man de moed om te komen en de hengels uit te gooien.
en V.d. Horst een zeebaars van
eveneens 31 cm. Halverwege
de wedstrijd ving de laatstgenoemde een bot van 32 cm en
waande zich winnaar van de
‘pot’. Tegen het einde van de
wedstrijd ging Jeff de Vos echter aan de haal met de grootste vis van de dag: een bot van
33 cm. Met totaal 99 cm vis
werd hij ook winnaar van de
dag. Cas Al werd tweede met
83 cm en Tom v.d. Horst derde
met 63 cm.

eerste winterrace van het seizoen 2012/2013: de Zandvoort

ren genaderd tot 6 punten:
28-22.

zeevissen

Het was inderdaad indrukwekkend in de nacht van zaterdag
op zondag, maar zondagmorgen om 09.00 uur was het
weer veranderd in een rustige
oostenwind en een aanlokkelijke en ‘visbare’ zee. Tegen
tien uur werden de hengels
voor de eerste keer ingegooid
en Ted Dekker ving direct een
mooie zeebaars. De strijd om
de grootste vis leek tussen
Cas Al en Tom van der Horst te
gaan. Al had een bot van 31 cm

aangevuld met Kees Bouhuys won afgelopen zaterdag de

Op alfabetische volgorde:

Strafcorner wordt kundig weggewerkt

AMVJ wist al binnen een
paar minuten de 1-0 te
maken. Waar AMVJ de vrije
ruimten goed wist te benutten, lukte het Zandvoort
geheel niet om de bal in
de ploeg te houden. Dit
spelbeeld was kenmerkend
voor de hele wedstrijd met
gevolg dat onze plaatsgenoten steeds achter de feiten

aanliepen. De teneur was
dan ook die van een erg teleurstellende wedstrijd omdat Zandvoort niet in staat
was als een team te spelen
maar eerder als 11 individuelen die op het veld stonden.
De beste speler van het
team was keepster Marloes
Paap, die ZHC heeft behoed
voor erger.

Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Klussenier Willem Punt
De Seniorenvereniging
Zandvoort i.o
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Genootschap Oud Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Ineke Smit Uitvaartverzorging
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
Music & More Zandvoort
P. van Kleeff
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Reco Autoschade
Red Coral
Sea Optiek
Tennisclub Zandvoort
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo
Zorgbalans
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Bouw Louis Davidscarré gestart
ngd!
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Wegens suc

Ook altijd willen wonen op loopafstand van het strand, de
zee en de duinen? Kom dan wonen in het Louis Davidscarré,
in het gezellige centrum van Zandvoort met alle praktische
voorzieningen binnen handbereik.
Inmiddels is gestart met de bouw, dus u heeft de zekerheid
dat u straks echt hier kunt gaan wonen. En kopen in LDC
is nu nog aantrekkelijker: bij de aankoop van een herenhuis
krijgt u van ons een vaste parkeerplaats (t.w.v. € 37.400,v.o.n.) cadeau!! Kijk op de site voor alle parkeeracties en
voorwaarden.

LDC-wonen.nl

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

60 appartementen van 71 m² tot 130 m²
7 herenhuizen van 141 m²
koopsommen vanaf € 180.500,- v.o.n. tot € 349.000,- v.o.n.
altijd een riante buitenruimte
luxe afwerkingniveau
woningen zijn v.v. vloerverwarming en koeling
parkeerplaatsen (zwerfplek) tijdelijk vanaf € 10.000,- v.o.n.
alle winkels en voorzieningen binnen handbereik
Haarlem en Amsterdam gemakkelijk en snel bereikbaar
zeer laag energieverbruik in alle woningen (energielabel A+)

Zandvoortse
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel
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Paviljoens komen
met actie voor
gratis parkeren

Zie onze advertentie op de achterpagina

Actueel

15

Verleden

Dolfirama: van
dolfijnenshow tot
hennepkwekerij

Nieuwe politiechef
meldt uitbreiding
bureau Zandvoort

Veel Oog voor kunst tijdens KunstKracht 12
De leden van Beeldende Kunstenaars Zandvoort (BKZ) alsmede de gastexposanten
kunnen terug kijken op een succesvol KunstKracht 12. Vooral op zondag was het be-

zoekersaantal groot te noemen bij de verschillende ateliers, de overzichtstentoonstelling ‘KunstOog’ in het Zandvoorts Museum, de vooraanstaande galeries en de centrale
locaties in de Buzzzzhalte en in de centrale ruimte van het Louis Davids Carré.

Wethouder Toonen krijgt een stropdas overhandigd tijdens de opening van KunstKracht 12

door Nel Kerkman

Zondag 18 november 2012
Symfonie Orkest “HAERLEM”

Dirigent: Nicholas Devons
Solist: Mengjie Han, piano
Synfoniëtta - Jan Mul
Symfonie nr. 104 “London” Franz Joseph Haydn
Pianoconcert nr. 1 - Johannes Brahms
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00

www.classicconcerts.nl

Tijdens het culturele evenement KunstKracht 12 kunnen
bezoekers kennis maken met
de 40 deelnemende BKZ kunstenaars en is er de mogelijkheid om een persoonlijke uitleg te krijgen van zijn of haar
werk. Bovendien kan men
een kijkje nemen in de verschillende ateliers die meest-

De Mannetjes
Ondernemersavond

Niet knippen in kunst

Elk jaar wordt aan de opening
van KunstKracht 12 een speciaal tintje gegeven. Dit keer
waren twee leerlingen van
theaterschool Het Nest gevraagd om wethouder Gert
Toonen ter verantwoording
te roepen na zijn openingsspeech. Met een geweldige
act van de twee jongens werd
aan de anti stropdas zijnde
Toonen een stropdas uitgereikt die hij om moest doen.
Vervolgens werd deze doormidden geknipt om te laten
zien dat na het doorknippen
er geen cultuur meer zou zijn
in Zandvoort. Toonen moest
beloven dat hij dit niet zou
doen maar tot zijn spijt moest
hij erkennen “geen garantie
te kunnen geven voor de daden van de gemeenteraad”.
De speelse opening werd
afgesloten onder de vrolijke
klanken van een Afrikaans
combo en daarmee was het
kunstevenement officieel van
start gegaan.

vervolg op pagina 3

BETER MOBIEL
UITVERKOOP
bij SEA OPTIEK
nog tot 26 november!
Alle 2012-monturen
15 euro per stuk

(Bij aankoop montuur + glazen)

‘Ben eigenlijk wel
benieuwd hoeveel
ondernemers
Zandvoort nog heeft’

al aan huis zijn en ziet men
hoe het creatieve en beeldende proces zich voltrekt.
Het publiek maakte, met de
gids van de open atelierroute
in de hand, een ontdekkingstocht door Zandvoort. Men
kwam ogen te kort om alle
kunst te bewonderen en eigenlijk was het weekend te
kort om iedereen te vereren
met een bezoek.

Komt dat zien bij
SEA OPTIEK!!!!
Haltestraat 5, 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023 - 57 121 74

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735
MID-SEASON

fashion

SALE

fashion
fashion

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Sport

23

Verdiende zege
voor goed spelende
voetballers

Super Opkikkerdag!
Even vergeten dat je ziek bent en volop genieten van
alles wat je leuk vindt. Dat overkwam onze 7-jarige

dorpsgenoot Florijn en zijn familie. Vorige week vrijdag
mochten zij deelnemen aan een Super Opkikkerdag van
de stichting Opkikker.

Florijn poseert met politie en boef

De dag zat vol verrassingen
om even weg te zijn uit de
dagelijkse, vaak harde realiteit
van behandelingen en doorlopende ziekenhuisbezoeken.
De Eemhof in Zeewolde was
door Stichting Opkikker voor
een dag omgetoverd tot een
waar Opkikkerland waar ruim
55 gezinnen een unieke dag
hebben mogen beleven.
Om kwart over negen werden
Florijn en zijn familie onder
luid applaus van alle vrijwilligers ontvangen. Het gezin
kreeg een vrijwilliger toegewezen die de hele dag voor
hen ging zorgen. Na een heerlijk kopje koffie voor de ouders
en gebak voor iedereen mocht
het gezin unieke reptielen
bewonderen en vasthouden,
vliegen in een stoere helikop-

ter en ging Florijn boeven vangen met de politie. Vervolgens
ging het gezin naar het strand
in Almere Haven waar diverse
activiteiten voor ze klaar stonden, waaronder een officiële
‘fotoshoot’.
Na deze geweldige dag vol
leuke activiteiten was het
tijd om een feestje te bouwen.
Diverse artiesten traden op en
er stond een heerlijk buffet
klaar. Bij het afscheid stonden politie en brandweer met
zwaailichten langs de weg om
iedereen uit te zwaaien. Een
super afsluiting van een Super
Opkikkerdag!
Voor meer informatie over het
werk van Stichting Opkikker
kunt een kijkje nemen op
www.opkikker.nl.

Welke incidentele festiviteitendagen
zijn er in 2013 voor het strand vastgesteld?
Kijk op pagina 21
Gemeente Zandvoort
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familieberichten
Carpe Diem
Louisa Dijkman - Kool

Loes
weduwe van Wim Dijkman
Amsterdam,
27 februari 1935

Heemstede,
11 november 2012
Ingrid en Tom
Ben
Edwin en Dane
Lauren
Aylin en Alain
Chika en Rik
Max
Koen

Correspondentieadres:
Kleverparkweg 62A
2023 CH Haarlem
Loes is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid
nemen en condoleren op donderdag 15 november van 19.00
tot 19.45 uur. Tijdens dit bezoek bent u in de gelegenheid een
persoonlijke boodschap op de kist te schrijven.
De samenkomst voorafgaand aan de crematie vindt plaats op
vrijdag 16 november om 16.30 uur in de aula van crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na afloop ontmoeten wij elkaar, in de stijl van Loes, in de
ontvangkamer van het crematorium.

wegens vakantie
aangepaste
openingstijden
van 15 t/m
27 november:
inloopspreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van
13.00 tot 14.00 uur en op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur
door waarnemend dierenarts Viviane Miellet.
op afspraak: maandag, woensdag en vrijdag door
waar nemend dierenarts Viviane Miellet.
vragen, advies, ophalen voer en/of medicijnen:
bij assistent Greet tijdens de normale spreekuurtijden.
telefonisch bereikbaar: tijdens openingstijden.

Drs. F. Kwakernaak, dierenarts | Lijsterstraat 7 |
2042 ch Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

GRATIS KANTOORRUIMTE?
Nee, dat nog net niet.
Maar wel mogelijkheden om voor een zeer
laag maandbedrag kantoorruimte te delen.
Modern kantoorpand aan de rand van
het centrum. Vaste of flexibele werktijden,
alles is bespreekbaar.
Bel voor meer info:
Ferry: 06 - 505 984 66

Lieve Hans,
Bedankt voor je grote inzet voor het behoud
van de geschiedenis van Zandvoort.
Wat zullen wij jou missen!
Je collega's van het Zandvoorts Museum

in memoriam
“Hé Broertje”
Dag Ton
12-11-’11 - 12-11-’12
Wat mis ik je
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

waterstanden

WINTERBORREL

zondagmiddag 18 november 2012
vanaf 15.00 uur

met

dj erik faase
let’s Go Dancing!

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl

023 57 157 07
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Ladies Night in
Circus Zandvoort
De film ‘Alles Is Familie’ is voor Circus Zandvoort aanleiding om weer met een Ladies Night te komen. Het wordt

een speciale avond voor de dames rondom de romantische komedie die gaat over vasthouden en loslaten.
Lekker een avond uit met
vriendinnen, lekker bijkletsen, filmpje pakken, nog
meer ‘bijbeppen’, hapje erbij
en natuurlijk een drankje,
want anders is het feest
niet compleet. En omdat het
Ladies Night is, ook nog een
tasje vol verrassingen mee
naar huis nemen.
In Alles Is Familie is iedereen
binnen de familie De Roover
op een punt in zijn leven beland waarin het maken van
cruciale keuzes onvermijdelijk is. Zo wil Winnie een
baby, haar man Rutmer
wil dichter bij zijn gevoel
komen, zijn broer Charlie
wil vooral geen verantwoordelijkheid en hun
zwager Dick wil zijn
overleden vrouw terug.
Pater familias Arend wil
gelukkig zijn en zijn
vrouw Jeanette wil
dat iemand haar wil.
Kortom een romantische komedie met

zeer diverse personages en
dezelfde humor. Je kunt niet
kiezen wie je ouders zijn. Je
kunt wél kiezen hoe je ouder
wordt.
Donderdag 22 november
19.30 uur staat dus in het
teken van een nieuwe Ladies
Night. De kosten bedragen
€ 12,50 per persoon. Kaarten
zijn te koop aan de kassa in
Circus Zandvoort. Let wel,
verkochte kaarten worden
niet teruggenomen.
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16 Oomstee Jazz - Met zangeres Mirjam van Dam.
Café Oomstee, aanvang 21.00 uur

17 Beaujolais primeur - Café Neuf, aanvang 21.00 uur
18 Classic Concerts - Met Symfonie Orkest ‘Haerlem’.
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

18 Intocht Sinterklaas - Strand, thv De Rotonde.
Aanvang 12.00 uur

18 Mountainbike toertocht - 40 km door duinen
en strand. Start bij WVZ, 11.00 uur

18 Rommelmarkt - De Krocht, 10.00-16.00 uur
20 ANBO Bingomiddag - De krocht,
aanvang 14.30 uur

24 Sinterklaas en de lachende Professor
Sinterklaasshow in De Krocht,
voorstelling om 13.00 uur en om 16.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 15/11 - 21/11

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra (NL)
ZA-ZO-WO om 13.30 uur

ASTERIX EN OBELIX bij de Britten – 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 15.30 uur

SKYFALL
DO t/m DI om 19.00 uur en 21.45 uur
WO om 21.45 uur

TOUS ENSEMBLE
WO om 19.30 uur

22/11 Ladies Night; ALLES IS FAMILIE
Verwacht: Mees Kees + Koning van Katoren
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Werk van Marianne Rebel

Grote variëteit

De kwaliteit van de getoonde stijlen en technieken was
groot en toonde aan dat
elke deelnemende kunstenaar in een jaar tijd een geheel persoonlijke werkwijze
heeft ontwikkeld. Zo was
BKZ-erelid Marianne Rebel
terug naar haar oude stijl
maar dan wel met een knipoog naar de oude meesters,

Donna Gorbani had nieuwe
objecten met ander materiaal maar wel weer kenmerkend in haar eigen stijl en
de fraaie ‘fashion balls’ van
Hilly Jansen zijn uniek.
Een leuk detail was de
groene loper als welkom
bij bloemist Hanneke Voit,
waar de kunst van Mona
Meier te bewonderen was

en bij atelier Akwaaba met
glaskunst van Ellen Kuijl
en de kunstwerken van 32
amateurs. Een onmogelijke
taak om alle 40 deelnemers
bij naam te noemen, ieder
op zich toonde zijn talent
op het gebied van schilderijen in olieverf en acrylverf,
beelden en objecten in uiteenlopende materialen, zowel figuratief als abstract.
Zandvoort heeft beslist de
allure om als kunstdorp de
boeken in te gaan. Ook nu
heeft het talrijke publiek
veel plezier beleeft aan
kunst op locatie.
Of KunstKracht 12 terug
moet naar oktober of dat
het gekoppeld blijft aan
de Nationale Kunstweek in
november, daar zal het BKZ
bestuur zich over moeten
gaan buigen. In ieder geval
kijkt iedereen weer reikhalzend uit naar een nieuwe
KunstKracht 12.

Dag van de Mantelzorg gewaardeerd
Afgelopen zaterdag organiseerde Tandem, het centrum
voor Mantelzorg-ondersteuning in Kennemerland, gezellige activiteiten voor een groep Zandvoortse mantelzorgers
in Pluspunt.
De landelijke Dag van de
Mantelzorg, afgelopen zaterdag, is in de regio Ken
n e m e r l a n d u i t g e b re i d
gevierd. Tevens werd aandacht besteed aan het
10-jarig bestaan van het
Platform Belange nb ehar
tiging Mantelzorg in Ken
nem erl and. Weth ouder
Andor Sandbergen en Annet
Hilgersom, mantelzorgconsulente van Tandem,
openden de speciale dag in
Pluspunt.
Het lijkt voor veel mensen
zo vanzelfsprekend, ‘mantelzorgen’, maar vaak komen
mensen daar onverwacht in
terecht. Door eigen familie,
buren of kennissen. Dat levert vaak veel op maar kan
ook loodzwaar zijn of worden. Gelukkig zijn er specialisten die zich inspannen
voor deze mantelzorgers en

die vooral mentale en praktische ondersteuning bieden
bij allerlei regeltaken die de
betreffende mantelzorgers
vrijwel dagelijks ondervinden. Daarom ook is een Dag
van de Mantelzorg eenmaal per jaar een heerlijke
ontspanning voor de vaak
veel te zwaar belaste mantelzorgers. Lekker kunnen
zeggen, “nu even niet” en je
lekker laten verwennen. Met
workshops als Taoïstische Tai
Chi, bewegen op energie en
ontspanning, en ‘cupcakes’
versieren konden de mantelzorgers even genieten van
de tijd voor henzelf. Want
juist mantelzorgers ervaren getoonde erkenning en
waardering op deze landelijke Dag van de Mantelzorg
als zeer waardevol. De twee
georganiseerde workshops
werden in ieder geval goed
bezocht en waren voor de

vele deelnemers een welkome afwisseling van hun
zware taak.
(advertentie)

”Psst ... geheimpje!”
Sint en de Pietenband
komen zaterdagavond
de 24e bij Thalassa.
Jeloi, komt dat zien!
Zie pagina 4
Strandpaviljoen 18
www.thalassa18.nl

column

Raadsel
opgelost

Sinds een paar jaar huur ik
een garage in Zandvoort.
Niet voor de auto van de zaak
(ik ben gekke Henkie niet!)
maar voor de steeds grotere
hoeveelheid tastbare herinneringen uit mijn 56-jarige
leven. Foto’s, dia’s, platen,
boeken, tijdschriften met
artikelen die ik geschreven
heb, aftershaves en eau de
toilettes die inmiddels azijn
zijn geworden, kleding, die
eens hip was en ongetwijfeld hip wordt; ik kan nergens afstand van doen. Er
is iets vreemds aan de hand
met die garage. Steeds als ik
daar ga opruimen, laat ik een
nog grotere puinhoop achter.
Mijn onwettige echtgenote
wordt er radeloos van. En
wat ze ook buitengewoon
hinderlijk vindt, is als ik zeg:
“Ik ben maar een uurtje
weg!” en ik kom vier uur later
thuis. De garage bevindt zich
onder de grond, waar mobiel
telefoonverkeer onmogelijk
is, dus je kunt begrijpen dat
ze zich niet alleen realiseert
dat er weer een zondag naar
de knoppen is, maar dat ze
zich ook grote zorgen maakt.
Ik kan er niets aan doen. Als
ik eenmaal in die garage ben,
verlies ik elk gevoel voor tijd
en realiteit. Dan zie ik bijvoorbeeld een plaat uit de
sixties en denk ik:“Wow, daar
was ik ook bij!” Dan dwalen
mijn gedachten af naar
een tijd dat ik de Hitweek,
later Aloha, kocht en naar
Ad Visser’s Superclean
Dreammachine luisterde op
de radio. En voordat ik het
weet, is het vijf uur ’s middags en krijg ik een paniekaanval als ik op mijn horloge
kijk. Vervolgens kom ik thuis
in een huis dat in rep en roer
is en vraagt mijn eega aan
me of ik alsjeblieft die glimlach van mijn gezicht kan
halen. Sinds een week
is het raadsel met de
garage eindelijk opgelost. Want die garage
bevindt zich pal onder
het Dolfirama!
Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

3 november - 9 november 2012
Geboren:

Ilayda, dochter van: Gevondjan, Anoesj
Chakir Yusuf Nadir, zoon van: Heideman, Jennifer Johanna Jacoba
Florentius Theodorus Alexander, zoon van: van der Sloot, Willem
Pieter Charles en: Sas, Minoeska

Overleden:

Kramer, Annie Klasien, oud 74 jaar
Tomholt, geb. Overdijk, Maria Gerdina, oud 85 jaar
Meester, geb. Duivenboden, Sara, oud 69 jaar
Zwaanenburg, geb. Boerrigter, Petronella Anna, oud 90 jaar
Halewijn, Hermanus Johannes, oud 93 jaar

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor D. Duijves
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Crèche
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort

Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee
Dinsdag 10:00 – 11:00
15 januari t/m 26 maart

Hatha Yoga
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
9 januari t/m 17 april
Woensdag 11:00 – 12:00		
Vrijdag 11:00 – 12:00		
11 januari t/m 26 april

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen.
Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30		
10 januari t/m 25 april

Nederlands

Zaterdagavond 24 november
verwachten wij rond de klok van 20.00 uur
- als de maan reeds hoog aan de hemel staat eminent bezoek. Zeker is dat de Pietenband
van Sint Nicolaas komt spelen.
De Goedheiligman heeft veel over Thalassa
gehoord en wil dat nu wel eens met eigen ogen zien.
Maar hij gaf ons wel een paar spelregels!
Het is een sinterklaasavond voor grote mensen
en dat betekent - hoewel hem dat zeer spijt - dat
de kleine kinderen deze keer thuis moeten blijven.
De Pieten zullen hier streng op toezien.
Zorg wel dat u op tijd in het Grote Boek van Anita
(023 571 5660) komt te staan ...
Strandpaviljoen Thalassa.
Boulevard Barnaart, strandafgang 18.
www.thalassa18.nl

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:30 – 11:30
t/m 13 december
24 januari t/m 18 april

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden. Glas in Lood is een oeroude ambacht
die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de docent
leert men het glas te snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00		
30 januari t/m 27 maart

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om de cursus te volgen dient u in het bezit te zijn van een Apple iPad,
deze moet echt van Apple zijn! De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden.
Dinsdag 12:30 – 14:30		
22 januari & 29 januari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten
thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45		
31 januari t/m 25 april

Bridge voor beginners
Een spel voor hoofd en handen. Over de hele wereld wordt
bridge gespeeld. Het is dus niet moeilijk om partners voor dit spel te
vinden. Houd uw hersenen in conditie, blijf fit en actief.
Maandag 19:30 – 21:30
28 januari t/m 22 april

Hendriks

Administratie- en Boekhoudkantoor
023 5737825
De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Boekhouding voor MKB
- Loonadministratie
- Inkomstenbelasting voor particulieren.
Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

Top Thuiszorg

Een Top Team voor Top zorg

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

Picasa Fotobewerking

Wij bieden goede werkomstandigheden en een goed salaris.
Flexibele uren mogelijk, bv aangepast aan schooltijden.

In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's.
Donderdag 19:30 – 21:30 		
28 februari t/m 4 april

Voor inlichtingen:
Telefoon: Annemarie Hijner: 023-5714635 of 06-55687677
Email: topthuiszorg@ziggo.nl

Excel
het meest gebruikte rekenprogramma
Dinsdag 19:30 – 21:30
26 februari t/m 26 maart

Medische gym
Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 – 10:30
25 januari t/m 21 juni

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en
houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00
21 januari t/m 22 april

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023. 57.40.330

BINTANG MAALTIJDBEZORGING
Oud Hollandse en Indische keuken

*nieuw: Oud Hollandse Pannenkoeken
- Oud Hollands dagmenu € 8,50
- Senioren Maaltijd € 8,50
- Oud Hollandse Pannenkoek € 6,-- Nasi Rames € 9,50
- Nasi Rames Speciaal € 12,-- Indische Rijsttafel € 17,50 p.p.

Geopend: dinsdag t/m zondag van 12:00 tot 20:00 uur

Bel 023-5712800

Toko Bintang, oud Hollandse en Indische keuken.
Haltestraat 34, 2042LN Zandvoort
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Met oog en oor
de badplaats door

Week van het Geld op Zandvoortse scholen
Twee banken hebben dinsdag in Zandvoort stilgestaan bij

de Week van het Geld, die deze week landelijk gaande is.
De Heemsteedse SNS Bank en de Zandvoortse vestiging
van de ABN AMRO Bank zijn naar Zandvoortse basisscholen gegaan om leerlingen uit te leggen wat geld is, hoe het

ontstaan is, wat je ermee kan doen en wat je moet laten.
Gezien de huidige crisis zeker geen overbodige luxe.

Leerlingen van de Duinroos spelen een geldspel

Directeur van de SNS Bank
in Heemstede, Zandvoorter
Minze Zwerver, was dins-

dag te gast bij groep 6 van
de Duinroosschool. Via aanschouwelijk onderricht pro-

beerde hij de kinderen te
prikkelen tot nadenken over
allerlei zaken rondom geld.
De bankdirecteur had diverse attributen meegenomen
die zijn betoog onderstreepten. Om zijn boodschap meteen in de praktijk te brengen
kwam hij vervolgens met
een spel waarbij de leerlingen ‘geld’ konden winnen
en uiteindelijk kwam hij tot
een groepje winnaars van
het spel.
De leerlingen vonden het
een zeer leerzame, onderhoudende en nuttige
les. Deze week zullen ook
veel andere groepen van
Zandvoortse scholen een
educatieve les krijgen van
een van de banken.

Informatiebijeenkomst over
ziektekostenverzekering Zilveren Kruis
De overheid heeft een aantal maatregelen doorgevoerd met betrekking tot de ziektekos-

tenverzekering. Bij verzekerden ontstaan hierdoor veel vragen met betrekking tot hun
eigen zorgverzekering. Servicepaspoort organiseert op 20 november een informatiebijeenkomst voor haar leden.

Tijdens de bijeenkomst,
dinsdag 20 november van
13.30 tot 15.00 uur, worden
de bezoekers door een vertegenwoordiger van Zilveren
Kruis Achmea bijgepraat
over deze veranderingen en
waarom deze wijzigingen
op stapel staan. Er wordt
onder andere toelichting
gegeven op het gebied van

de wijzigingen rond de
hoorzorg (gehoorapparaten) en worden bespaartips
gegeven die zowel over de
basisverzekering als over de
aanvullende verzekeringen
gaan. Ook wordt informatie
gegeven over de voordelen
van het afsluiten van een
collectieve zorgverzekering
via het Servicepaspoort. Er

zijn afspraken gemaakt over
premiekorting.
De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Locatie:
Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de
Keylaan 24 in Heemstede.
Aanmelden kan via e-mail
info@servicepaspoort.nl of
telefoon 023-8918440.

Verdwijnt ZANDVOORT SCHOON!?
naar de prullenbak?
Nee, niet het project ZANDVOORT SCHOON!?; integendeel! Wel
vragen wij aandacht voor het juiste gebruik van de openbare prullenbakken.

Gemeente Zandvoort

Verspreid over de gemeente zijn enkele honderden prullenbakken te vinden, bedoeld
voor klein afval zoals een snoepwikkel, een klokhuis, een blikje, een hondenpoepzakje,
enzovoorts. In ieder geval zijn ze niet bedoeld voor inwoners of ondernemers die de
bakken beschouwen als een welkome en makkelijke aanvulling op de normale afvalbakken. Meestal vlak nadat ze geleegd zijn wordt er weer van alles in gepropt wat er
niet in thuishoort. Gevolg: uitpuilende bakken, zwerfvuil en een overbezette meldlijn
van de gemeente.
De komende weken zullen de reinigingscontroleurs nadrukkelijk aandacht besteden
aan deze merkwaardige vorm van afvalbeheer. 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)

Carnavalskraker

Verslaggever van de Zand
voortse Courant Kees Rut
gers toont niet alleen zijn
penvruchten maar hij laat
ook regelmatig zijn stemgeluid horen in de diverse cafés. Zijn favoriete liedjes zijn
veelal die van André Hazes
maar dit keer heeft hij zich
laten verleiden tot een
carnavalskraker die op een
videoclip is gezet. Samen
met zijn club ‘De Vrienden
van Kees’ wil hij de zon laten
schijnen in sombere dagen.
Zijn advies is: “Als je zingt
dan wordt je vanzelf blij.
Probeer het maar!” Niet alleen de Telegraaf maar ook
RTV Noord-Holland hebben
hem al ontdekt. Wilt u meezingen kijk dan op www.
zeg-kees.nl.

Muzikaal presentje

De bewoners van Huis in
de Duinen en belangstellenden krijgen zaterdag
17 november om 14.30 uur
een muzikaal presentje
aangeboden. Onderling
Hulpbetoon bestaat 120
jaar en heeft het zomerkostuum van het Zandvoorts
Mannekoor bekostigd, als
dank voor dit royale gebaar biedt het Zandvoortse
Mannenkoor als tegenprestatie iedereen een gezellige
middag aan.

Voedselbank

Voor iedereen zijn het moeilijke tijden maar speciaal
voor de mensen die het nog
moeilijker hebben, zamelt
Voedselbank Zandvoort op
zaterdag 17 november van
10.00 tot 18.00 uur goed
verpakte producten in, die

bewaard kunnen blijven tot
het uitgifte moment in de
volgende week. Vrijwilligers
met groene T-shirts delen
bij de ingang van Vomar
Zandvoort in winkelcentrum Nieuw Noord flyers uit
met aanvullende informatie.
Na de kassa staat een tafel
klaar waar de gekochte producten aangeboden kunnen
worden.

Asbest

Vorige week is er asbest
gevonden onder de grond
bij de reconstructie van de
Van Lennepweg. Een aantal Zandvoorters meldde
dat er nogal slordig zou zijn
omgegaan met de verwijdering daarvan. Volgens de
gemeente Zandvoort is daar
niets van waar en is het asbest door een gecertificeerd
bedrijf volgens de richtlijnen
afgevoerd.

Beaujolais Primeur

Ieder jaar op de derde donderdag van november wordt
de eerste wijn van de nieuwe
oogst, de Beaujolais Primeur,
vrijgegeven voor de verkoop.
Café Neuf heeft een traditie
om deze wijn met gepaste
eer binnen te halen en de
gasten te laten genieten. Het
feestje is komende zaterdag
en wordt vanaf 21.00 uur
opgeluisterd door een optreden van Different Cook, de
allround band van Kees Koek.

Lezing in de bibliotheek

Op woensdag 21 november
van 19.30 tot 21.30 uur geeft
Anne Marion Cense, auteur
en samensteller van het
boek “Zandvoort op linnen:
De kustplaats als inspiratiebron voor kunstenaars”, een
lezing in de bibliotheek. Zij
gaat in op de totstandkoming van het boek, gevolgd
door een chronologische reis
door de tijd aan de hand van
de verschillende werken die
in Zandvoort zijn ontstaan.
Toegang is gratis, wel even

aanmelden via tel. 5714131
of via zandvoort@bibliotheekduinrand.nl.

Actie voor Zandvoortse
goede doelen

DekaMarkt Zandvoor t
houdt in de periode van 13
november tot Kerstmis een
dukatenactie om aan drie
Zandvoortse goede doelen
een financiële bijdrage te
leveren. Klanten ontvangen
bij aankoop van speciale
actieproducten een dukaat
en die mogen ze in één van
de drie opgestelde bussen
deponeren. De drie goede
doelen zijn Nieuw Unicum
die graag een speciaal
kerstdorp wil realiseren,
Stichting De Branding die
voor haar ondersteuning
bij het boodschappen doen
voor dementerende ouderen een diepvrieskast wil
aanschaffen en Stichting
Pluspunt dat heel graag
komend jaar weer een kinderkamp wil organiseren
voor kinderen van 8 tot 12
jaar. Het goede doel met
de meeste dukaten krijgt
€ 1.000, de nummer twee
krijgt € 750 en de derde
€ 500.

Rommelmarkt

Zondag 18 november vindt
weer een Zandvoortse
Rommelmarkt plaats in theater De Krocht. Deze keer is
de markt iets uitgebreider
en zullen enkele standhouders het podium innemen.
Zoals gebruikelijk worden
uitsluitend tweedehands
artikelen aangeboden zoals
antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, speelgoed en
kerstversiering. De bar is geopend voor koffie, drankjes
en broodjes kroket. Hiervoor
heeft de beheerder van de
Krocht in de foyer meer zitplaatsen beschikbaar gemaakt. De rommelmarkt
is geopend van 10.00 tot
16.00 uur en de toegang is
gratis.
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SMAAQ
SMEUIG
PIKANT
Natuur gerijpte echte
Noord Hollandse Kaas.
Nu 500 gr voor

5.

95

COMPLETE
KAAS FONDUE
400 gram vers gemalen Zwitserse
Kaasfondue, 1fl.Resplandy
Sauvignon Blanc,1 franse Baguette &
1 originele Zwitserse Caquelon.
Nu Compleet van €42,50 voor maar

19.

95

TALEGGIO
SANTI
Fijn pikante rood
gewassen korst kaas.
Nu 100 gr voor

1.

99

www.kaashuistromp.nl
Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal

Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorisstraat 11, Haarlem

Meer winkels in: Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Heiloo, Bergen, Noordwijk en Naaldwijk!

Aanbiedingen geldig t/m 4 december 2012
(of zolang de voorraad strekt)
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Foto's op Facebookpagina leiden tot schoolreünie
Half september verschenen op de Facebookpagina van de toen nog Mavo zijnde Wim
Gertenbach een heleboel klassenfoto's van weleer. Ook de klassenfoto's van de lichting

1970-1975/76 kwamen voorbij en daar kwamen zoveel reacties op dat een van de oudleerlingen, Noortje Zwart, besloot een aparte Facebookpagina te maken voor bovengenoemde jaren.

Gertenbachreünisten van de lichting 1970-1975/76

Tevens ging zij op zoek naar
de mensen op de foto's.
Iedereen die zij terug vond
werd uitgenodigd om aan

te sluiten en om ook weer
oude bekenden aan te melden. “In tijd van een week of
twee hadden we ongeveer 35

oud-leerlingen opgespoord
en kwam de vraag: waarom
geen reünie? Ik ben mij er
ook mee gaan bemoeien en

samen met Noortje hebben
we 5 november als datum
voor de reünie geprikt”, vertelt Martje v.d. Klauw.
Het was bijzonder te ervaren hoe Zandvoort en
de Gertenbach leeft onder de oud-leerlingen. Er
werd contact opgenomen
met Fred van Zanten, de
huidige directeur en hem
werd gevraagd of zij een
rondleiding door de school
mochten doen. Van Zanten
was direct erg enthousiast
en bood aan dat er koffie en
thee zou zijn, een ruimte om
elkaar te ontmoeten en bij
te kletsen. Ook heeft hij de
nog in leven zijnde leraren
uit die tijd opgetrommeld
en zo waren de heren Holt,
Swanink, Schrage en Kluft
aanwezig, evenals mevrouw
Heukeshoven, de administratief medewerkster uit
die tijd. Een zeer gezellige
avond volgde uiteraard.

Jaarrondpaviljoens bieden
gratis parkeren op boulevard

Doe-week zorgde voor
‘Zin in Zandvoort’

De exploitanten van de Zandvoortse jaarrondpaviljoens
gaan hun gasten compenseren voor het parkeergeld dat
ze op de boulevards moeten betalen. Dat vloeit voort uit
het overleg dat zij afgelopen week onder elkaar hebben
gehouden over hoe om te gaan met de weigering van de
raad om tijdens de winterperiode het parkeren op de boulevards gratis te maken.

Aansluitend op de Nationale 50+ dag organiseerde VVV

Het in de wintermaanden
gratis parkeren aan de boulevard, dat een paar jaar heeft
geduurd, is sinds vorig jaar afgeschaft. Even leek het erop
dat de gemeenteraad het besluit dit jaar zou terugdraaien,
maar vorige week woensdag
besloot de raad toch tot voorlopige handhaving van het
beleid.

Doordat het weerbeeld
langzaam aan steeds beter
werd, kwamen velen af op
de speciale aanbiedingen
en de zeer gevarieerde activiteiten die tijdens deze week
plaatsvonden. Veel positieve
reacties kwamen er over de
omvang van de acties en de
daarbij door de VVV verstrekte informatie met o.a. een
duidelijke overzichtskaart
waar alle aanbieders te vinden waren. Gratis parkeren
en tientallen andere verleidelijke aanbiedingen met
veelal aansprekende kortingen, voor de doeners onder
de bezoekers een scala aan
rondwandelingen, fietsmogelijkheden en interessante

Jasper van het Nederend, exploitant van strandpaviljoen
Tyn riep zijn collega’s van de
4 andere jaarrondpaviljoens
bijeen voor een brainstormsessie over de vraag hoe
toch meer gasten binnen te
krijgen in de winter. Chris
Steensma van de Haven van

Zandvoort kwam met een
voorstel om uit eigen zak de
gasten financieel te compenseren voor het parkeergeld
dat zij doordeweeks tussen
18.00 en 20.00 uur moeten
betalen. Tot en met maart
2013 wordt bij de gasten het
bedrag in mindering gebracht
op de rekening. Op deze manier willen de jaarrondstrandpachters het voor veel mensen aantrekkelijker maken om
op een doordeweekse avond
naar hun strandpaviljoen te
komen. De eerste reacties
zijn zeer positief, velen zijn
ervan overtuigd dat dit voor
Zandvoort een mooie promotie is om in de winter het
strand te bezoeken.

Zandvoort van 3 tot 10 november de ‘Neem je niets voor en
doe van alles’-week. Tijdens deze ‘doe-week’ bleek vooral

de saamhorigheid en samenwerking van de vele Zandvoortse ondernemers en instellingen, onder inspirerende
leiding van VVV Zandvoort, een succesformule te zijn.

cultuurvriendelijke uitstapjes. Juist die grote samenhang in het aanbod en de
gastvrije manier van aanbieden is zeker een pluspunt te
noemen in de Zandvoortse
dadendrang van ondernemers, organisaties en de vele
vrijwilligers die werden ingezet. De bekende slogan ‘Zin
in Zandvoort’ krijgt dan een
extra waardevolle betekenis.
Zeker is ook dat onze Zand
voortse VVV een belangrijke
stimulerende en sturende rol
speelde in een uiterst gezellige en feestelijke week van
puur Zandvoortse activiteit. Volgend jaar toch zeker
weer!?

Uit de hoek van
de ondernemers
In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week
Raymond van Duyn, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort, pensionhouder en ondernemer.

Nieuwe tijden,
nieuwe condities
Enkele jaren geleden was Zandvoort de meest MKB vriendelijke gemeente van Nederland, iets waar we allemaal
maar wat trots op waren. Ondanks allerlei activiteiten en
evenementen om het grote publiek aan te trekken, om
Zandvoort op de kaart te zetten, zien we dat relatief veel
ondernemers er mee stoppen waardoor ook meer en meer
leegstand is waar te nemen. Niet alleen in de horeca is
dit het geval, ook detaillisten sluiten hun deuren. Is er in
Zandvoort dan zoveel veranderd sinds we meest MKB
vriendelijke gemeente van Nederland waren? Dat vraag
ik me af.
Buiten de economisch moeilijkere tijden waarin Europa
verkeert, denk ik dat dit niet het geval is. Natuurlijk, er zijn
verschuivingen waar te nemen, zoals internet aankopen,
wie heeft er nu nog een fotorolletje in huis? Postkantoren
hebben we in Nederland helemaal niet meer, envelopjes
worden alleen nog door het bedrijfsleven gebruikt, kerstkaarten gaan digitaal want PostNL kan niet garanderen
dat ze op tijd bezorgd worden, zelfs oma is overgestapt
op e-mail. Als u een printer installeert op uw PC verschijnt
er op uw bureaublad direct een shop waar u de toner en
het kopieerpapier (online) kunt bestellen, daarvoor hoeft u
dus ook niet meer de deur uit. De digitalisering heeft dus
wel degelijk impact.
Te veel ondernemers hebben moeite om het hoofd boven water te houden, het pand aan het Kerkplein waar
geen enkele ondernemer iets in durft te beginnen, en hoe
lang heeft de oude Mc Donalds leeg gestaan? Inderdaad
de mega hoge huurprijzen in Zandvoort zijn er mede debet aan dat ondernemers er mee willen stoppen, om de
doodeenvoudige reden dat er onvoldoende verdiend kan
worden. Het hoogseizoen duurt te kort om een heel jaar
hoge huurprijzen te kunnen betalen. Wat krijg je dan?
Gelukzoekers die de zomer meepikken en na het seizoen
met de noorderzon vertrekken, vaak met achterstallige
huur! De welwillende, al sinds jaar en dag aanwezige ondernemers, zowel in de horeca als in de detailhandel, zijn
er uiteindelijk de dupe van want het legt een negatieve
sluier over ons dorp die we niet willen.
Laten we gezamenlijk de schouders
er onder zetten en het aantrekkelijk
maken en houden om in Zandvoort
te winkelen, recreëren en te ondernemen.
Raymond van Duyn
Voorzitter Koninklijke Horeca
Nederland afd. 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.

Aan de persoon die het graf van mijn vader heeft vernield,
Wat heerlijk dat u nog nooit hebt meegemaakt om iemand zo ongelooflijk te missen. Dat, nu de donkere
dagen voor Kerstmis eraan komen, u gewoon met al de mensen die u dierbaar zijn, samen kunt zijn.
Wat er bij mij niet ingaat, is dat u willens en wetens een begraafplaats op gaat en iets van een
herinneringsmonument van een geliefd persoon sloopt en meeneemt. Dit getuigt van een enorm
gebrek aan respect! Wat fijn dat u niet kunt indenken hoe je je voelt als je aankomt bij het graf
van iemand die je zo mist en echt je maag voelt omdraaien, de slechte film weer afgespeeld wordt
en de wonden weer opengereten worden.

Nieuwe politiechef Zandvoort
is jong en dynamisch
Zandvoort heeft sinds korte tijd een nieuwe politiechef:
Michel Groenendaal. De officiële functienaam is teamchef

Kennemer Kust. Daaronder vallen behalve Zandvoort ook
Bloemendaal en Heemstede. Best een groot gebied, waarvan Zandvoort in de zomer het meest dynamisch is.

Ik hoop dat u erg blij met uw aanwinst bent en er enorm van geniet! Is het van grote waarde? Mijn
moeder en ik stellen ondertussen alles in werking om het graf weer te herstellen zodat we op zijn
sterfdag (19 december) en geboortedag (28 december) niet aan u hoeven te denken, maar hem
kunnen gedenken. Tussendoor ‘vieren’ we kerst, opnieuw zonder hem.
En aan meneer Meijer, de burgemeester die zich niet kan voorstellen dat zaken verdwijnen omdat
er geen hek om de begraafplaats staat: u heeft gelijk dat het hek niet alles tegenhoudt, echter
maakt zo’n hek het wel een stuk lastiger om een begraafplaats te betreden. Dat extra toezicht wat
er volgens u is, zou dan elders kunnen worden ingezet.
Aan beiden; ik hoop oprecht dat u nooit de persoon hoeft te zijn die aankomt lopen bij het graf van
een geliefde en uw maag voelt omdraaien…
Met vriendelijke groet,
Tanja Hempenius

Ongedierte
Al enkele keren hebben er berichten over de overlast van herten in de krant gestaan. Maar nu het
volgende: in de Hofdijkstraat en A.J. van der Moolenstraat, en omgeving, stikt het van het ongedierte. Enkele bewoners vinden het schijnbaar normaal om levensmiddelen c.q. voer neer te gooien
waar meeuwen, ratten en muizen op afkomen. Binnen enkele dagen hebben onze katten al ratten
en muizen meegenomen om hun prooi te laten zien. Gelukkig zijn zij zo wijs, door hun instinct, deze
niet te doden maar ze lopen met deze vieze beestjes wel in ons huis.
Beseffen deze mensen niet, dat dit een gevaar voor onze leefomgeving betekent? Ratten en muizen
vermenigvuldigen zich razendsnel waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Hoe dit probleem
opgelost gaat worden weet ik niet. Woonstichting De Key en de gemeente Zandvoort laten weinig
of niets van zich horen.

J.B.M. Zonneveld

Sinterklaas kindershow in theater De Krocht
Vorig jaar was ‘de stoel van Sinterklaas’ verdwenen in the-

ater De Krocht. Dit jaar komen de vrijwilligers van de Sinterklaasshow met een nieuwe verhaal: Sinterklaas en de
lachende Professor.

Natuurlijk zijn de Zing- en
Zang Pieten en de Spaanse
Dolores weer van de partij.
Sinterklaas neemt dit jaar
ook Tjille Piet mee. Net als de
vele muzikale Zwarte Pieten
die Nederland al rijk is, stort
Tjille Piet zich op een carrière
in de muziek. De show gaat
over een verbitterde professor

die wraak wil nemen. Hij zet
hiervoor zijn beroemde lachdrankje in en dat allemaal omdat hij jaloers is op Sinterklaas
en alle Zwarte Pieten.
Hoe dit spannende verhaal
afloopt en waarom de professor jaloers is op de Zwarte
Pieten, zal 24 november te
zien zijn in theater De Krocht

in deze gloednieuwe show
vol spanning en avontuur. Er
zijn twee voorstellingen, een
om 13.00 uur en daarna nog
een om 16.00 uur. De entree
bedraagt € 7,50 per persoon
inclusief een cadeautje voor
jong en oud. Kaarten zijn te
koop via www.onair-events.
nl of de voorverkoopadressen:
Sheila’s Koffiehuis en Broodjes
op het Gasthuisplein, theater
De Krocht aan de Grote Krocht
en snackbar de Oude Halt aan
de Vondellaan.

Politiechef Michel Groenendaal

Groenendaal, 38 jaar jong,
oogt enthousiast en ontspannen en is duidelijk in
zijn sas met zijn nieuwe job.
Hij werkt al circa twaalf jaar
bij de politie. Na zijn studie
Marketing en Management
koos hij niet voor de commerciële kant, maar voelde
hij zich meer maatschappelijk betrokken. “Dat werd
dus de politie. Ik heb de politieopleiding gevolgd, ben
straatagent geweest en
heb recherchewerk gedaan”,
vertelt hij. Daarna is hij opgeklommen tot hoofd P&O
van heel Kennemerland.
“Daar was ik bezig met
personeelszaken en organisatie. Minder direct politiewerk, maar wel heel
breed en gevarieerd”, aldus
de nieuwe chef. Nu dus terug in het middelpunt van
het dagelijkse politiewerk?
Groenendaal: “Ja, ik vind
het heel leuk. Kennemer
Kust, onderdeel van politie
Kennemerland, telt circa 125
mannen en vrouwen. We
vormen een goed en hecht
team.”
Net nu hij is ingewerkt, gaan
per 1 januari de politieafdelingen op de schop met de
invoering van de Nationale
Politie. Politie Kennemerland
gaat dan op in Korps NoordHolland en Kennemerland
wordt een politiedistrict
met vier robuuste wijk-

teams. Kennemer Kust blijft
bij deze grote operatie gespaard. Het politiebureau
Zandvoort wordt nieuw
leven ingeblazen en wordt
zelfs belangrijker. Van hieruit worden meer politietaken gedaan met meer medewerkers; zo komt het hele
rechercheteam, dat nu ook
deels in Heemstede zit, naar
Zandvoort. Omdat het gebouw vrij gedateerd is, zal er
het een en ander aangepast
worden om aan de eisen van
deze tijd te kunnen voldoen.
Groenendaal hoopt daarbij
op uitbreiding van de nodige apparatuur. “Zo ben ik
heel blij met het nieuwste
apparaat dat wij nu hebben, in feite een hele grote
iPad, waarmee alle camerabeelden uit het centrum
haarscherp kunnen worden
bekeken”, zegt hij met glimmende ogen.
Over de samenwerking met
burgemeester Niek Meijer
is de politiechef prima te
spreken. “De burgemeester
voelt zich nauw betrokken
waar het gaat om veiligheid. Dat is voor ons als politie prettig. Mede daardoor
mogen wij stellen dat er in
Zandvoort steeds minder
geweldsincidenten voorkomen. Ook de relschoppers
uit Amsterdam, die elk jaar
als het mooi weer wordt
proberen Zandvoort onveilig

te maken, worden door het
actieve beleid van de burgemeester en politie buiten
de deur gehouden, waardoor
de overlast beperkt blijft.
Natuurlijk is er hier ook wel
criminaliteit, maar dat bevindt zich in een grijs gebied.
Ons wijkteam bemoeit zich
er niet zo mee, dat doet een
speciaal rechercheteam van
de politie Kennemerland.
Maar Zandvoort heeft zeker
niet meer criminele activiteiten dan andere dorpen
en steden”, weet hij.
Wat heeft Michel Groenen
daal met Zandvoort en komt
hij in Zandvoort wonen? “Ik
ben een IJmuidenaar en zie
veel overeenkomsten met
Zandvoorters. Ze zeggen allebei waar het op staat, recht
voor zijn raap. Daar hou ik
van. Ik ben net met mijn
vriendin en onze kinderen,
een meisje van vier en een
jongen van één, verhuisd
van IJmuiden naar Uitgeest.
Nu weer verkassen zit er op
korte termijn denk ik niet in”,
verduidelijkt hij.
Door zijn nieuwe werkzaamheden, verhuizing en de aandacht die hij zijn gezin wil
geven, komt Groenendaal
niet toe aan zijn hobby’s, zoals voetbal: “Ik heb vrij hoog
gespeeld als keeper, maar
nadat ik mijn schouder had
gebroken, was dat over. Om
in conditie te blijven loop ik
nu hard, probeer te skiën in
de winter en ik sport natuurlijk bij de politie. Dat is noodzakelijk, want als politieman
moet je natuurlijk fit zijn.”
Hij heeft duidelijk zin in zijn
nieuwe uitdaging. “Het voordeel van politieman zijn in
een dorp, hoewel Zandvoort
zomers net zo groot is als
een stad met al die toeristen,
is dat je dicht bij de bevolking staat. En dat helpt zeker
om rottigheid en misdaad
goed te kunnen aanpakken”, sluit hij af. Namens de
Zandvoortse Courant veel
succes gewenst.
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Een ding is overduidelijk: Zandvoort zal fors moeten bezuinigen
Vorige week dinsdag en woensdag was de raad tijdens de Algemene Beschouwingen het

op grote lijnen met elkaar eens. Vanwege de zwaarte van de geagendeerde onderwer-

pen stelde de voorzitter voor om de besluitvorming naar de woensdag te verplaatsen.
De knelpunten in het parkeerbeleid leidden tot lange discussies en de teneur van de Algemene Beschouwingen die daarna werden voorgelezen, was somber. Wethouder Gert

Toonen voorspelde namelijk een groot tekort in zowel het lopende boekjaar als in de
komende jaren.

Tijdens de discussie over
de knelpunten in het parkeerbeleid tekende zich een
meerderheid af die maar
mondjesmaat wilde toegeven aan de wensen van een
groot deel van de bevolking
van Zandvoort. De college
ondersteunende partijen
VVD, CDA en PvdA, gezamenlijk een meerderheid in
de raad, kwamen met een
voorstel om tot één systeem
te komen voor alle wijken.
Daar zouden eventueel kleine aanpassingen per wijk
kunnen worden ingevoerd.
Volgens Wilfred Tates (VVD)
zouden er grote problemen
kunnen ontstaan maar zijn
partijgenoot Jerry Kramer
bestreed dat. De beide heren kregen verbaal ruzie en
ook de VVD-fractievoorzitter
Ellen Verheij moest het ontgelden. Zij vroeg om een
schorsing die maar liefst een
kwartier duurde, daarna was
de hitte uit de lucht. De door
het APRZ gevraagde enquête
werd van tafel geveegd omdat de partijen van mening
zijn dat er genoeg informatie
is ingewonnen. Wel zal het
parkeerbeleid geëvalueerd
worden. Wethouder Andor
Sandbergen kan dus weer
verder met het huidige beleid, met slechts kleine aanpassingen.

Algemene
Beschouwingen

Na de knelpunten discus-

sie was het tijd voor de
Algemene Beschouwingen
waarin iedere partij zijn licht
liet schijnen over het afgelopen jaar maar ook een blik
in de toekomst wierp. Zoals
hierboven al gemeld was de
teneur zeer sober. Men is zich
terdege bewust van het feit
dat de gemeente Zandvoort
in zwaar weer is beland en de
broekriem behoorlijk aan zal
moeten trekken. Kortingen
op bestaande sociale voorzieningen als bibliotheek
en Wet Maatschappelijke
Ondersteuning zullen noodzakelijk zijn, net als efficiënter werken en inkopen.

Ontwerpbegroting

De discussie over de Ont
w e r p b e g r o t i n g w e r d
woensdag gevoerd. In hun
Algemene Beschouwingen
stelden de partijen bezuinigingen voor die zouden
moeten leiden tot het oplossen van het tekort. Zo
wil Sociaal Zandvoort (SZ)
dat het contract dat de gemeente heeft met de organisatie van Olympia’s Tour,
wordt verbroken. Willem
Paap vindt het niet kies dat
er aan de ene kant een hoop
geld betaald wordt voor een
evenement en aan de andere kant de sociaal zwakkeren van Zandvoort wellicht een korting krijgen op
voorzieningen. De volledige
Algemene Beschouwingen
van de diverse partijen kunt

u vinden op www.zandvoort.nl.

Grote financiële zorgen

Wethouder Toonen sprak:
“Terecht maakt de raad zich
zorgen over de begroting.
Het college deelt die zorgen
want de tegenvallers zijn stevig. De schuldpositie van de
gemeente Zandvoort is niet
bepaald rooskleurig. Daar
moeten we alert op zijn. De
vele grote projecten staan
aan de basis van deze schulden. We zullen anticyclisch
moeten investeren.” Hij wees
er wel op dat de begroting
sluitend was en dat die ook
zo zal blijven. De gemeente
mag namelijk geen negatieve begroting bij de provincie
inleveren. Wel zal een aantal maatregelen genomen
moeten worden om de tegenvallers van dit boekjaar,
rond € 850.000 bovenop het
tekort van de Voorjaarsnota
2012, op te kunnen vangen.
De wethouder Financiën beloofde in de Najaarsnota, die
eind november het licht zal
zien, met voorstellen in die
richting te komen.

Minderen in uitgaven

Wethouder Belinda Görans
son, die de door omstandigheden afwezige wethouder
Sandbergen verving, zei dat
het groen in het centrum
van Zandvoort minimaal van
kwaliteit zal gaan worden.
“Wij geven 1,2 miljoen extra

uit vergeleken met vergelijkbare andere gemeenten.
Het plan om bloembakken te
adopteren heeft negen reacties opgeleverd, ook van bewoners die ten noorden van
de spoorlijn wonen”, zei zij.
Voor wat betreft haar eigen
portefeuille zei Göransson
dat het toerisme de kurk is
waar Zandvoort nog steeds
op drijft. Toch zal ook de
VVV komende jaren minder
subsidie gaan ontvangen.
“We kunnen wel inkomsten
uit het toerisme genereren
maar er zijn bepaalde ondergrenzen bereikt”, aldus de
wethouder. Als projectwethouder LDC meldde zij dat er
ten aanzien van de Blauwe
Tram en de indeling daarvan studies worden verricht
en dat zij over de parkeergarage met ontwikkelaar AM in
gesprek is.

Twee lijnen

Burgemeester Niek Meijer
probeerde uit te leggen welke richting Zandvoort uit zou
moeten gaan. “Een begroting
is een spanningsveld, je wilt
vooruit kijken maar we leven
in het nu en hier. Het is heel
verantwoordelijk werk. We
moeten keuzes voor nu maken en tegelijkertijd ook een
stuk naar voren kijken. Twee
lijnen lijken voor Zandvoort
belangrijk: de regionale samenwerking of ambtelijke
capaciteit inkopen bij grotere gemeenten. Dat is een
ingewikkeld traject. Heb
je dan nog wel bestuurlijk
contact met de inwoner, is
de vraag. Ook Zandvoort zal
aan die discussie deel moeten nemen. Participatie is
belangrijk, evenals kennis,
kunde en ervaring vanuit de
samenleving”, aldus de bur-

gemeester. Verder meldde
hij dat een grote ergernis
van heel veel Zandvoorters,
het fietsen tegen de richting
van de Haltestraat in, niet de
grootste prioriteit heeft. De
raad zou hierover kunnen
beslissen. De gemeente zou
dan meer handhavers aan
moeten nemen maar daar
zit uiteraard ook een kostenplaatje aan vast.

Open discussie

Na deze inleidingen stelde
de voorzitter een open debat voor dat deze keer niet
via hem zou hoeven te gaan.
“U kunt dat aan”, was hij
van mening. Uit de discussie bleek dat er veel meer
samengewerkt moet gaan
worden tussen de diverse
partijen en dat er impopulaire maatregelen getroffen zullen moeten worden.
Welke, daarin verschillen
de partijen sterk van mening. Zo wil de VVD absoluut geen verhoging van de
OZB, die bijvoorbeeld OPZ
wel wenst. Fractievoorzitter
van de ouderenpartij Carl
Simons ziet nog meer mogelijkheden om de gemeente
meer inkomsten te bezorgen
en hij noemde de erfpacht
en de pacht voor het circuit.
Volgens Michel Demmers
(GBZ) had de wethouder
Financiën het goed gedaan.
Hij is van mening dat wie
zijn verleden niet kent, niet
naar de toekomst kan kijken.
Maar ook is hij van mening
dat de subsidies op sport
gekort kunnen worden en
noemde een bedrag van
4,3 ton. “Ga thuis bewegen,
ik vind dit geen wettelijke
taak”, sprak hij. Toonen legde
op verzoek van Verheij (VVD)
uit hoe het met de kortingen

op de WMO zit: “De WMO
gaat uit van ‘iedereen moet
mee kunnen doen’ maar
we hebben er een beperkt
budget voor gekregen. We
hebben € 200.000 minder
gekregen uit het gemeentefonds. Die moeten we uit
eigen middelen bijbetalen
als bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp meer kost.
Iedereen ziet dat het zo niet
kan.”

Besluitvorming

Het voorstel over het parkeerbeleid van VVD, CDA en
PvdA werd in meerderheid
aangenomen. Het winterparkeren zal voorlopig niet
terug keren. OPZ trok haar
motie om daar weer toe te
komen terug. De motie van
SZ om het parkeren voor gehandicapten in Zandvoort
gratis te maken werd met de
stemmen van VVD en CDA
tegen in meerderheid aangenomen. De ontwerpbegroting werd goedgekeurd,
met de stemmen van GBZ,
GL, D66 en Carl Simons tegen, maar met dien verstande dat er na het verschijnen
van de Najaarsnota opnieuw
gediscussieerd zal worden
over de voorstellen van het
college om bezuinigingen
door te voeren. Een viertal
amendementen en ook vier
moties werden door de diverse partijen ingediend,
vaak in gezamenlijkheid.
Daarbij was het opmerkelijk dat SZ zijn amendement
over Olympia's Tour introk
en de motie die vroeg om
een hek rond de Algemene
Begraafplaats unaniem
werd aangenomen. De verordeningen op de Leges en de
Belastingvoorstellen werden
eveneens aangenomen.

Alle Zandvoortse Ondernemers zijn van harte welkom

op de jaarlijkse Ondernemersavond

Vanavond, donderdag 15 november, in De Haven van Zandvoort. Ontvangst 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur
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De Wurf onthulde kunstwerk 'met een luchtje’
Een kunstwerk met een ‘luchtje’. Dat is het resultaat van

een prijsvraag die Staatsbosbeheer uitschreef voor het bedenken van nieuwe bestemming voor een eeuwenoude

eikenstam. De ruim 200 jaar oude eik behoudt in deze
nieuwe vorm de poortwachtersfunctie van Duinvliet, een
van de oudste landgoederen in nationaal park Zuid-Kennemerland.

De houtsculptuur is onthuld

Op vrijdag 9 november onthulde
de Zandvoortse
folklorevereniging
De Wurf, in samenwerking met
Staatsbosbeheer
en sponsoren, een
ruim vier meter
hoge houtsculptuur bij de oude
poort van het landgoed Duinvliet, tegenover landgoed
Elsw oud, tussen
Haarlem en Over
veen. De bewoners

van het Ramplaankwartier
bedachten samen met
Staatsb osbeheer het ontwerp.
Meer dan 200 jaar heeft
de prachtige eik dienst gedaan als poortwachter van
landgoed Duinvliet. Maar
vorig jaar viel definitief
het doek; de boom was op.
Staatsbosbeheer heeft afgelopen winter de zieke boom
van de laatste takken ontdaan. Maar daarmee is hij
als blikvanger zeker niet verloren. Als eerbetoon aan de
boom en de geschiedenis die
hij vertegenwoordigt, schreven de boswachters een
prijsvraag uit. De bewoners
van het Ramplaankwartier
werd gevraagd om een
sculptuur te bedenken voor
de oude eikenstam. Het
resultaat is een sculptuur

waarin natuur, cultuur, verleden en heden samenkomen.
Het beeldhouwwerk was tot
de onthulling op 9 november geheim gebleven, maar
er was al wel verklapt dat er
een ‘luchtje’ aan zou zitten.
Authentieke Zandvoortse
vislopers van De Wurf hebben de onthulling opgeluisterd. En wat dat ‘luchtje’
was? Vroeger liepen de
Zandvoortse vislopers langs
de eik naar Haarlem en om
dat te herdenken, staat er
een visloopster bovenop het
beeld en bestaat de stam uit
visemmers met vissen. Bij
café de Stinkende Emmer,
even verderop, werd halt gehouden om wat te rusten en
werden de emmers vis voor
de deur in de zon gezet. Niet
bepaald bevorderlijk voor de
lucht, natuurlijk.

Terugkijken met weemoed
Een enthousiast publiek was vrijdagavond aanwezig bij
de Genootschapsavond in de gezellig ingerichte zaal van
theater De Krocht. Nadat voorzitter Carl Simons het wel-

komstwoord had uitgesproken was de microfoon voor Ankie Joustra, die een boeiende lezing gaf over het toerisme
in Zandvoort tot 1940.

Hotel Wüst (later het Grand Hotel) met 260 bedden | Foto: Anth. Bakels

Aan de hand van oude tekeningen en foto’s werd de
opkomst van het toerisme
belicht en dat begon al
bijna 200 jaar geleden. In
1795 woonden slechts 722
mensen in ons dorp en in
1832 bedroeg dat aantal 920
personen. Het eerste logement met 14 luxe kamers
werd in 1826 aan de kop
van de Kerkstraat gebouwd:
badhotel W. Driehuizen, een

tuinder uit de Bollenstreek,
die regelmatig in Zandvoort
kwam om zeesterren te kopen die hij voor de bemesting gebruikte. Vooral de
zee- en binnenbaden waren
een grote trekpleister. Al snel
volgde het Groot Badhuis
met 26 kamers, dat er ook
voor zorgde dat het zandpad van Heemstede naar
Zandvoort bestraat werd en
de Hogeweg werd aange-

legd. Veel later, in 1897, werd
het gebouw voorzien van
een tweede verdieping en in
1919 volgde zelfs een derde
laag.
Andere bekende namen van
luxe hotels uit het einde van
de 19e eeuw zijn: Hotel Von
Kaufman, Hotel d’Orange,
met als telefoonnummer:
1, voor met name veel vorsten van Duitse staatjes en,
zoals alom bekend, Keizerin
Sissi, die in 1884 hier drie weken verbleef. Bij het op het
strand gelegen Badkantoor
Neptunus kon men een badpak huren voor 10 cent en
een badmuts voor 5 cent. Als
je een tienrittenkaart kocht
om met een grote koets te
water te gaan, kostte dat het
flinke bedrag van 3 gulden.
In het Grand Hotel K. Wüst,
met 260 bedden en als nouveauté een hydraulische lift,
moest men fl. 6,50 neertellen voor een dagverblijf,
maar dat was wel inclusief
logies, ontbijt, lunch en diner.
Vanzelfsprekend zorgde de
feestelijke opening van de
treinverbinding in 1881, niet

alleen naar Haarlem maar
aangesloten op het achterland van Duitsland, voor
meer toeristen en dus meer
logiesgelegenheden. De
prachtige foto’s gaven een
goed beeld van de grandeur
uit die tijd, evenals die van
de vele fraaie souvenirs uit
de collectie van Arie Koper
met meestal afbeeldingen
van deze hotels. De modernere tijd werd kort besproken met onder andere beelden van Paviljoen Riche en
het motorbootbassin in het
Noorderbad.
Na de pauze vond de verloting van veertien fraaie prijzen plaats waarna nog met
veel plezier werd gekeken
naar een oude ‘ondernemers’
film met diverse reclameuitingen van de lokale middenstand. Ook de bouw van
het Huis in de Duinen en de
watertoren kwam uitvoerig
in beeld. Het was een plezierige en leerzame avond,
waarbij toch met enige weemoed gekeken werd naar de
tijd, waarin het toerisme in
Zandvoort zulke prachtige
gebouwen deed verrijzen.

Symfonie Orkest ‘Haerlem’
bij Kerkpleinconcerten
Komende zondag vindt weer een Kerkpleinconcert van de
stichting Classic Concerts plaats in de Protestantse kerk.
Het Symfonie Orkest ‘Haerlem’ zal, onder leiding van dirigent Nicholas Devons, een optreden verzorgen. Met solist
Mengjie Han op de vleugel zullen werken van Franz Joseph
Haydn, Johannes Brahms en de Haarlemse componist Jan
Mul gespeeld worden.
De laatste werd bekend door
zijn kerstlied ‘Midden in de
Winternacht’ en de filmmuziek die hij componeerde voor
de speelfilm ‘Fanfare’ van Bert
Haanstra. De dubbelmars
daaruit is uitgebracht onder
de titel ‘Fanfare in Es’. Solist
Mengjie Han (1989) kreeg zijn
eerste pianolessen op zesjarige leeftijd. Vanaf 2000 studeerde hij aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag
en sinds 2008 studeert hij
aan het Conservatorium in
Amsterdam. Han won prijzen op onder andere het
Steinway Pianoconcours, het
YPF Nationaal Pianoconcours,
het Prinses Christina Concours
en het International Maria
Campina Pianocompetition.
Dirigent Nicholas Devons (’50)
is in Engeland opgegroeid. Hij

komt uit een muzikale familie;
op zijn achtste is hij met viool
begonnen. In 1979 werd hij tot
het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam toegelaten om
viool bij Mark Lubotsky te studeren. In 1983 haalde hij zijn
orkestdiploma en in 1984 zijn
diploma uitvoerend musicus.
Vanaf 1990 ging hij zich steeds
meer met orkestdirectie bezig
houden. Vanaf november 2002
is hij de vaste dirigent van het
Symfonie Orkest ‘Haerlem’.
Voor de pauze hoort u
Synfoniëtta van Jan Mul en
vier delen uit de Symfonie nr.
104 ‘London’ van Franz Joseph
Haydn. Na de pauze staat
het Pianoconcert nr. 1 van
Johannes Brahm op de rol. De
kerk gaat om 14.30 uur open,
het concert begint om 15.00
uur. De entree bedraagt € 5.

Mirjam van Dam
in Oomstee Jazz
Zang en theater; daarmee beschrijft men de ambities van
Mirjam van Dam het best. Zij studeerde in 1998 met een
9,5 af aan het Conservatorium in Hilversum. Van Dam zong
en speelde onder andere in theaterproducties als ‘Singing
Apart Together’, ‘The show must go on’ en in de speelfilm
‘Shouf shouf habibi’.
Mirjam van Dam is zeer
veelzijdig. Zo toerde zij met
Laura Fygi en haar band door
Azië, zong ze met salonorkest
Rouge & Noir en de bigband
The Glenn Miller Orchestra,
en won ze met de band Ziel
de singer-songwrighter wedstrijd ‘Mooie Noten’. Eveneens
stond zij op jazz- en poppodiums, in binnen- en buitenland. In ’02/’03 stond zij met
haar eerste solo-muziektheaterprogramma op de planken: ‘How to get rid of Bette
Midler’. Hierin combineerde
ze al wat haar lief is: muziek,

kleinkunst, drama en humor.
Met haar jazz- en kleinkunstachtergrond is de combinatie
van deze genres niet meer
dan logisch voor haar.
Morgen, vrijdag 16 november, zingt Mirjam met een
prachtig stel muzikanten
in café Oomstee. Clous van
Mechelen op tenorsaxofoon,
Nick van den Bos op piano,
Eric Heijnsdijk op contrabas
en Menno Veenendaal op
drums zullen haar begeleiden. Aanvang 21.00 uur en
de entree is gratis.
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De hele maand november bieden wij u echte
wollen dekbedden en wollen onderdekens aan
voor de helft van de prijs.

Uw sloggi dealer

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.
4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

KORTI
N

G

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

Ook voor een gezellige
bos losse bloemen!!!

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

Boeren gatenkaas
1kilo € 8,95
Uit de notenhoek:
Herfstmix 1/2 pond € 3,95

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Uit de keuken van Fleur:
Kaassoep

Specialist voor al uw bloemwerken.

Haltestraat 38, tel. 5715000

NIEUW
NIEUW NIEUW
SINT AANbIedINg

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
023-5719345
zandvoort@dobeywinkel.nl
www.dobey.nl

Alles voor je huisdier!
Bord zandvoort.indd 1

HAIRSTROKES

2-9-2011 13:57:16

* van € 237,50 voor € 199,-

Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht d.m.v.
een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende haartjes
in de wenkbrauwen die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

WIMPEREXTENSIONS

€237,50

* van € 85,- voor € 65,Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

€85,* bij inlevering van deze advertentie

Sint cadeautip!!!

v.a. € 24,95
Senz stormparaplu

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Tuincentrum

Violen en
najaarsbeplanting
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Ondernemend Zandvoort
heet Sinterklaas hartelijk welkom

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Een heerlijke roomboter amandelstaaf,
van € 5,85 voor € 4,95
Volop heerlijke
speculaas lekkernijen verkrijgbaar
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Smakelijke aanbieding:
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.

ww

lo x
w.fi

enia.info

De nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…
Wat wij belangrijk vinden is dat iedereen die binnenkomt zich thuis voelt,
er zijn verschillende kranten die op onze leestafel klaarliggen o.a.
Haarlems Dagblad, NRC & Telegraaf, uiteraard beschikken wij ook over
een free Wifi spot.
Veel van onze producten worden zelf gemaakt, waaronder onze huisgebraden
rosbief en filet Americain, die wij serveren op vers afgebakken oerbrood,
baguette of zachte bol. Tevens hebben we een broodje v/d week & wekelijks
vers wisselende huisgemaakte soep. Onze weekbroodjes en soep kunt u via
onze website, Facebook of ons krijtbord buiten op de stoep bekijken…
Ook verzorgen wij catering, (zakelijk) ontbijt, brunch of lunch, feesten,
partijen en bezorgservice…
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u het 2e kopje Lavazza koffie gratis

Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Actie vanaf

donderdag 15 november
t/m zondag 18 november
 Fijn Volkoren, zonder hele korrel € 1,75
 2 pakjes roomboter speculaas met of

zonder amandeltjes € 5,95

Raadhuisplein 14 - Zandvoort
T. 023- 573 64 34

Beveiliging voor particulier en bedrijf

Alarm:

Autobedrijf Zandvoort

Het is weer vroeg donker.
Het aantal inbraken
neemt toe. Geef inbrekers
geen kans, beveilig uw
woning of bedrijf goed!

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

Tijdelijke actie

Hét APK keurstation

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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

Compleet alarmsysteem

vanaf

€ 750,-

(excl. BTW)

Bel voor vrijblijvend advies

020 - 6595558

www.hbalarmsystemen.nl

Hij komt…….Hij komt…….
Maar eerst komt…….

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136

Inboedelverzekering
Snel en goed geregeld

DORSMAN.NL OF 023-5714534

Privémening over Private Banking:

‘Privé en zakelijk uit elkaar houden?
Ik probeer ze juist zo veel mogelijk te
combineren. Mijn private banker
moet daar ook in mee kunnen gaan.’
Private banking is voor iedereen anders. Daarom willen wij graag weten wie
u bent, wat u drijft en waar u heen wilt. Zodat u later kunt doen waar u
vandaag over droomt. En vandaag kunt doen waar u later geen spijt van krijgt.
Kijk voor meer informatie op abnamromeespierson.nl, of neem contact op
met ABN AMRO MeesPierson Kennemerland, Piet Jonkers, 06 - 51817944 of
Esther Kos, 06 - 10974369.
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Heden Verleden

door Nel Kerkman

Van Dolfirama naar hennepkwekerij
Waar ooit dolfijnen en zeeleeuwen hun kunstjes ver-

stemmingen gehad; van witte markt, skatebaan tot

toonden aan het publiek in het voormalig Dolfirama,

uiteindelijk dus een wietplantage. Ondanks de mooi

is eind oktober een zeer grote hennepkwekerij ont-

geverfde panelen aan de buitenmuren staat het ge-

dekt met duizenden wietplantjes. Het eens zo be-

bouw aan de boulevard er verlaten bij, wachtend op

roemde flipperbassin heeft na de sluiting diverse be-

betere tijden.

Aan het Burgemeester van
Fenemaplein werd in 1967
begonnen met de bouw
van een dolfinarium: het
Dolfirama. Het pand kostte
destijds 2 miljoen gulden
en werd in opdracht van
Nico Bouwes gebouwd, die
het vlakbij gelegen hotel al
exploiteerde. Op vrijdag 25
april 1969 werd het pand
feestelijk geopend.

Goede tijden

Het Dolfirama was een van
de grootste dolfinariums in
Europa, het hoofdbassin had
een volume van 1 miljoen liter zout water, had de afmetingen van 28 x 10 meter en
was 4 meter diep. Het hele
jaar door werd vier keer per
dag een demonstratieshow
van drie kwartier gegeven.
De Amsterdamse dierentuin
Artis was nauw betrokken bij
de verzorging van de dolfijnen en zeeleeuwen. In 1977
bezat het Dolfirama 6 dolfijnen en 5 zeeleeuwen. Het
Dolfirama was een geweldige toeristische trekker voor
Zandvoort en menig kind
heeft in het bootje gezeten
dat werd voorgetrokken door
een dolfijn.

Slechte tijden

Circa 10 jaar liep het goed
met het Dolfirama maar
begin jaren ’80 ging het
steeds slechter met de exploitatie. Iedere financiële
steun vanuit de lokale en
regionale overheid ontbrak.
De inmiddels nieuwe eigenaar, de Canadees Michael
Hordo, vond dat het verliesgevende Dolfirama dicht

maar de benodigde vergunningen daarvoor zijn nooit
verkregen. Zandvoort had
andere plannen met de
Middenboulevard.

Dolfijnen

Na de doorstart trok het Dolfirama te weinig bezoekers
Foto: archief GOZ, bld20938

moest. Hij had een soort
toeristenoord Amerikaanse
stijl voor Zandvoort in gedachten. Dolfijnentrainer
John Slootmaker besloot om
het wereldrecord ‘onderwater verblijven’ te gaan verbreken om aandacht te vragen
voor de situatie. Ook was er
een tv-interview en begon
de 27MC-vereniging onder
leiding van de IJmuidenaar
Van Schuilenburg een regionale actie om sluiting te
voorkomen. Het mocht allemaal niet baten. Nadat
Slootmaker het Dolfirama
nog enige dagen gekraakt
had omdat de dolfijnen verkocht dreigden te worden
aan een reizend dolfijnentheater, begonnen er zich
donkere wolken samen te
pakken boven het gehele
Hordo-concern (het voormalig Bouwes-concern) en
werd het faillissement uitgesproken.

De Zandvoortse Zomer Keur
maakte een spreekbeurt
over het Dolfirama en kwam
tot de ontdekking dat na
sluiting van het Dolfirama
drie van de zes dolfijnen
naar het net verbouwde
Boudewijnpark in Brugge
waren verhuisd. Zij ging met
haar vader naar Brugge en
zag hoe dolfijn Puck (’66)
haar kunsten vertoonde in
de shows. Daar hoorde zij
ook dat dolfijn Linda in Italië
was en dat dolfijn Tex in Zuid
Frankrijk aan ouderdom is
overleden. De dolfijnen Puck
en Linda hebben beiden nog
kinderen gekregen van Tex.
Dus toch nog een eind goed,
al goed verhaal voor de dieren. Nu nog een goede bestemming voor het pand.

viel. Uiteindelijk lukte het en
op 29 april 1983 gingen de
deuren van een vernieuwd
Dolfirama open met een
groots openingsfeest. Maar
de geheel nieuwe shows
trokken niet het verwachte
aantal bezoekers. Omdat de
rekeningen niet meer betaald konden worden, viel
in 1988 uiteindelijk het doek
definitief voor het Dolfirama
en werd het pand verkocht
aan autobedrijf Versteege.
De plannen voor het gebouw waren om er onder
meer een klein automu- Bron: Zoosite.
seum in te vestigen met Foto’s: archief GOZ en Edwin
daarboven appartementen, Keur

Tot het weekend
nog nagenoeg droog
Na een zeer langdurige wisselvallige periode is het deze

week de beurt aan een nagenoeg droog weerbeeld. Een
krachtig hogedrukgebied boven Oost-Europa straalt helemaal uit richting de Benelux en ook Nederland profiteert
van de invloed van dit hoog.
De stroming behoudt voorlopig een zuidcomponent en in
deze periode van het jaar betekent dat niet automatisch
hoge temperaturen. Een gedeelte van de luchtaanvoer
komt namelijk vanaf het
Europese vasteland dat gedurende de nachtperiode al
flink afkoelt. Overdag kruipt
het kwik weliswaar op dankzij de zon, maar veel meer
dan 10 graden zit er meestal
niet in. Bovendien is de kans
op mist en lage wolkenvelden in deze situatie relatief
groot.

Enkele storingen proberen
ons via het westen te bereiken en mogelijk lukt dat ook
wel. De kans op wat regen
neemt dan ook toe vanaf vrijdag. Van een doorbraak naar
zeer wisselvallig en onstuimig herfstweer lijkt evenwel
nog geen sprake.

De vooruitzichten voor de
middellange termijn ogen
wel interessant momenteel, althans voor diegenen
die van winters getint weer
houden. De laatste week van
deze novembermaand zou
wel eens koud kunnen gaan
Geen overtuigend zonnige verlopen met noordoostendagen meer in Zandvoort winden. Iets dat je trouwens
vanaf nu, maar een vrij grote vaak ziet in de laatste fase
kans op hardnekkige wol- van de slachtmaand.
kenpartijen waarbij het dus
wel droog blijft. De wind uit Bijzonder koud eind novemzuidelijke richtingen houdt ber werd het voor het laatst
zich vooralsnog koest, dus in 1993 toen er zelfs al gehet weer blijft tamelijk kalm. schaatst kon worden in ZuidWel neemt de luchtkwaliteit Kennemerland. Overdag
geleidelijk af met de aan- bleef het kwik toen steken
voer van lucht uit Duitsland. op bijna -5 graden. Ook in
Vooral in de winterperiode 1999 was het tijdelijk zeer
zie je dat regelmatig als een koud met in de duinen tot -15
situatie met een hardnekkig graden vlak boven de grond
hogedrukgebied soms wel tijdens de koudste nacht.
tien dagen kan aanhouden.
Meer weerinfo (lange terTegen het einde van de week mijn) via de site
en in het weekend zien we www.weerprimeur.nl.
weer wat oceanische bemoeienissen met ons weer. weerman Marc Putto
Do.
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8

7
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40%

40%

15%

30%

Neerslag

10%

15%

45%

55%
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zo. 3

zzw. 4

zzw. 4

Weer
Temperatuur

Vernieuwd Dolfirama

Slootmaker liet de moed
niet zakken en richtte de
stichting Dolfirama op om
te redden wat er te redden

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Zomer Keur op bezoek bij dolfijn Puck in Brugge

Wind
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Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

A

N

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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
.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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

D

K

O

R

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.
.........................................................

Gespecialiseerd in Porsche
en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................

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)
.........................................................

GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
Fiat Punto Go
Bj. 2001, zwart metallic,
stuurbekrachtiging, alles
electr. APK oktober 2013,
140.000 km, € 1.750.
Bekijk de auto op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van
Kessel 06-55383624
.........................................................
Bankstel te koop
2+3-zits, roodbruin,
in prima staat,
€ 125
Tel. 5719880

Sinterklaas bij jou thuis?
Deze week:
Aanbieding vanaf 50 euro
Professionele Sinterklaas
en Zwarte Piet komen
graag bij u thuis!
Meer informatie:
tel. 06-19427070,
e-mail: Info@onair-events.nl
Ook te boeken
voor kinderfeestjes!
www.onair-events.nl
.........................................................
Zoek je werk?
Kijk op:
www.ruudzander.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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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15 december:
kerstmarkt Zandvoort
op het Gasthuisplein.
Boek ook een kraam:
Info@onair-events.nl
Tel: 0619427070
www.onair-events.nl
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde
een fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop en
bleef bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Piano te koop
merk “Lehmann”
hoog model, bruin.
heel mooie klank.
prijs € 250,Tel: 5717063
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Schrijf in uw agenda:
eind januari
The Hedi’s International
.........................................................
Te koop:
1 bolderkar € 15;
1 fietsaanhangkar € 35;
1 racefiets Koga Miyata € 45;
1 sportfiets € 25.
In opslag in Aalsmeer.
tel. 5715244

S
Beauty for You at
Slender You
GEZICHTSBEHANDELING
(reinigen, peeling/
lysing, met borstelapparaat of vapozone,
kleimasker met
etherische olie, daarna
een verzorgende crème)
voor € 27,50.
Bel snel
voor een afspraak!
Tel. 06-19413733
Hogeweg 56A – Zandvoort
.........................................................
1 december
gezellige kerstmarkt
in het jeugdhuis van
de Protestantse Kerk
van 10.00-16.00 uur.
Met mooie kaarten,
kerststukjes, koffie met
gebak en mooie dingen
.........................................................
*Touch of life*
Massagetherapie
RSI, (rug)pijn, burn-out
Medical massage is
het 100% natuurlijke
alternatief! Effectief
klachtverlichtend. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 11-tel.
06-55931928
.........................................................
Te huur
garagebox aan
De Schelp.
Excl. elektra.
Tel. 06-24220366
.........................................................
Tentamen/examentraining
Economie, Wiskunde
en M&O
Gerichte aanpak,
goede resultaten.
Voor studenten statistiek
en bedrijfseconomie
jose-kremer@online.nl
06-13002004
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Uitgesproken!

Interview

Haar draai gevonden

Iedereen kent het begrip ‘DJ’ wel. Soms wordt daar wat

Jezelf ontwikkelen

lacherig over gedacht. Uitspraken als “Dat is geen mu-

ziek” en “Het is een duur woord voor plaatjes opzet-

Jezelf blijven ontwikkelen. Dat was de stelregel die ik
altijd van mijn vroegere werkgever meekreeg. Per jaar
tenminste één cursus, opleiding of training volgen.
Enigszins gericht op het zakelijke vlak uiteraard, want dan
is de werkgever meestal bereid om alles te vergoeden.
Communicatietraining, Onderhandelen, Klantgericht samenwerken, Omgang met lastige mensen, of zelfs BHV
en een OR training. Ik kan ze stuk voor stuk nog voor de
geest halen. Vooral de rollenspellen, want daar keken we als
team altijd tegenop. Precies zo’n onbeschofte, vervelende
persoonlijkheid voor je die je tot wanhoop dreef, en dan de
rust bij jezelf weten te houden en met kennis de ander tot
bedaren proberen te krijgen.

ten” worden maar al te vaak in de mond genomen. Het

tegendeel bewijst de twintigjarige draaitafelartieste
Maxime IJgosse uit Zandvoort.
door Maxim Roos

In de korte tijd dat ze achter de draaitafel staat, is ze elke
zaterdag al te vinden in een club in Hillegom. Via Dave Stuart,
die haar onder zijn vleugels heeft genomen, is ze in Club
Doubler terecht gekomen. In Zandvoort heeft ze het allemaal geleerd. Veel meekijken hoe Dave het doet is het begin
geweest. Niet kort daarna heeft DJ Maxie haar eerste beginnersset gekocht om thuis veel te oefenen. Naast de techniek
is de muziekkeuze en de interactie met het publiek minstens
zo belangrijk. Maxime draait voornamelijk stijlen als House
en Reggaeton maar soms gooit ze er ook een heerlijke meezinger in of zelfs een Hardcore nummer. Daar komt de interactie van het publiek bij kijken, want een goede DJ herkent
direct welke muziekstijl aanslaat bij het publiek.

Maxime IJgosse

Haar grote droom is nog om in Spanje voor een groot publiek
te draaien. Maxime heeft daar acht jaar gewoond en later in
haar leven wil ze daar weer naartoe verhuizen. Toch is haar
ideaal om voor een intiem gezelschap op te treden. Grote
feesten zijn prachtig maar voor Maxime gaat er niks boven de
charme van een club, met een vaste stek achter de draaitafels.
Tot die tijd is haar prioriteit om elke dag weer bij te leren en
om naam te maken in het nachtleven.
Het meisje dat vroeger de mensen serveerde op het strand,
is uitgegroeid tot een gangmaakster die de menigte bedient
met opzwepende muziek. Het publiek heeft niet door hoe
hard het werken is om met chirurgische precisie een repertoire letterlijk in elkaar te draaien. Componeren is nog toekomstmuziek maar wie weet kunnen we over een jaar of
vijf wellicht weer een DJ aan het lijstje ‘beste exportproduct’
toevoegen.

Jezelf ontplooien kan nooit lang genoeg duren, al dacht de
politiek daar, bij studenten, anders over. Het is een flinke
discussie waard geweest, waarbij genoeg terechte vragen
op tafel lagen. Neemt niet weg dat jezelf ontwikkelen altijd iets nieuws kan brengen, je kan
versterken, of je meerdere kanten van
een mening kan laten zien. Altijd doen
dus, als de kans zich voordoet. Alleen
niet teveel tegelijkertijd.

Tegeltje

door Ramona Jonkhout

Kijk nou eens!
Met al zijn prachtige kleuren en
vormen is de herfst weer in topvorm!

Maar het hoeft natuurlijk niet altijd op zakelijk gebied te
zijn. Jezelf ontplooien op het persoonlijke vlak kan ook op
vele manieren: op het gebied van intelligentie, spiritualiteit,
hobbymatig, ambities, creativiteit, sportiviteit, noem maar
op. Iets dat je drijft. Alleen draai je dan zelf voor de kosten
op. Maar zo een investering is het waard. Ook al onthoud
je maar één stelling, dan heeft dat in ieder geval indruk op
je gemaakt. Zo koos ik er jaren geleden voor om het roer
om te gooien, en voltooide na een half jaar mijn workshop
creatief schrijven. Wat daaruit voortvloeide zijn dromen
geweest die uit zijn gekomen, die voor die tijd alleen nog
als aspiraties in mijn gedachte leefden. Of leer nieuwe dingen samen! Gewoon omdat je het leuk en gezellig vindt.
Zo zijn manlief en ik vorige week teruggekomen van onze
werkweek taal- en kookles in Calabrië, Zuid Italië. Voor een
rollenspel draai ik mijn hand niet meer om intussen!

‘Wat nou Redbull,
alleen jij geeft
mij vleugels!’

door Ramona Jonkhout

Maxime is amper een jaar bezig met deze vorm van muziek. Het is haar passie waar ze dagelijks mee bezig is.
Muziekkennis is de eerste vereiste, gevolgd door de techniek
die je in huis en in je hoofd moet hebben om een dansvloer
aan het dansen en het springen te krijgen. Het is allesbehalve
makkelijk om de platen naadloos in elkaar over te laten lopen
en als dat nog niet moeilijk genoeg is moet Maxime ook nog
haar zenuwen onder controle hebben. Want ook een DJ kent
plankenkoorts namelijk.
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Voor alle ZandvoortPashouder
Hele maand november voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Verse Wildzwijnsbout
Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dat lekker zo lekker kan zijn…..
Boerenkaas met truffel,
vol, geurig, grote klasse!
Nu 250 gram slechts € 5,95

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

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

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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:

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

Wist u al dat wij de
nieuwe collectie schilderijen
binnen hebben?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)
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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.

rs de aanbiedingen van deze week
The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

2012

wELLNESSPrAkTijk
Nu met Zandvoort Pas;

HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

10%
ing

kort

PERSONAL TRAINER
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

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl

APK

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Laat u niet verrassen
door de winter…

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

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

De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur
onder de 7 graden voor een betere prestatie.

Beseft u dat u
honderden euro’s per jaar
kunt besparen als u nú uw
overlijdensrisicoverzekering
oversluit?
Kom langs voor een gratis
check-up…no cure no pay!
Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem
De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

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

•
•
•
•
•
•
•

Winterbanden
De- en monteren
Balanceren
Reparaties
Accu’s
Opslag banden
Reinigen wielen

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade
Gemeente Zandvoort

Uitnodiging
Workshop 22 november
‘Omgaan met ruzie en agressie’

THOMASHUIS ZANDVOORT
zoekt een

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
20 uur per week
(maandag t/m vrijdag 9.00u-13.00u)
Nieuwsgierig?
Voor meer informatie neemt u contact op met Reina Cornelisse.
Mail naar reina.thomashuis@live.nl
of per telefoon op 023-5715769
20

Als kinderen ruzie maken, vechten of zelfs agressief worden, kan het moeilijk zijn voor
ouders hoe te handelen. ‘Wanneer kom ik tussen beiden?', ‘Hoe kan ik ze weer kalmeren?’
Allemaal vragen waarmee u als ouder/opvoeder van een kind te maken kunt krijgen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Zandvoort organiseert een workshop Positief opvoeden rondom het thema ‘Omgaan met ruzie en agressie’. Aan bod komt hoe u kunt omgaan
met lastig gedrag zoals ruzie en agressie. Waarom maken kinderen ruzie en welke vaardigheden kinderen nodig hebben om met frustratie om te gaan en conflicten op te lossen.
De workshop is interactief voor ongeveer 12 ouders en opvoeders van kinderen in de
leeftijd tot 13 jaar. Martika Kloppenburg, verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg
0-4 jaar en Carolyn Fromberg van de GGD 4-12 jaar geven de workshop die wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met andere deelnemers. U krijgt een eigen werkboek met
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen. Aan het eind van de workshop heeft u
een eigen opvoedaanpak ontwikkeld die u meteen thuis in de praktijk kan brengen.
Datum:
Tijd:

22 november 2012
van 20.00 – 22.00 uur

Locatie:
Kosten:

CJG Zandvoort, Dr. Jac. P. Thijsseweg 24a
toegang gratis!

Reserveren: Bent u geïnteresseerd en wilt u de lezing graag bijwonen,
meldt u zich dan aan via info@cjgzandvoort.nl o.v.v. workshop 22 november.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG,
Karin van der Arend 06 10793223 of k.vanderarend@jgzkennemerland.nl
www.cjgzandvoort.nl

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

Gemeentelijke publicatie week 46 – 2012
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 45 en
de verdere in week 45 door het college genomen besluiten
zijn in week 46 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien
bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 20 november 2012
om 20.00 uur.

Raad-Informatie

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen uit het college
4. Vragen aan het college
5. Aanpassing gebouw De Blauwe Tram
6. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening Zandvoortselaan 345-347
7. Vaststellen reparatieplan partiële herziening bestemmingsplan Middenboulevard
8. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
9. Najaarsnota
10. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
11. Rondvraag
12. Sluiting
U kunt tijdens het onderdeel Informatie inspreken over de
onderwerpen op de agenda.
De bijeenkomst vindt 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.

Melding kennisgeving incidentele festiviteiten
strand 2013

Deelgebied 3
Strandpaviljoens 4/6/7/8/9/10/11/12
Zondag 23 juni
(zonder strandpaviljoen 9)
Zaterdag 27 juli
Zaterdag 31 augustus
Zaterdag 28 september (alleen strandpaviljoen 9)
Deelgebied 4
Strandpaviljoens 13/14/15/16/17/18/19
Zondag 7 juli
Zondag 21 juli
Zondag 6 oktober
Deelgebied 5
Strandpaviljoens 20/20A/21/22/23/24/25/26
Vrijdag 21 juni
Zaterdag 20 juli
Zaterdag 17 augustus

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Duindoornlaan 37, kappen van een boom in voortuin,
ingekomen 02 november 2012, 2012-VV-122.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunning
ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u
uw 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.

De incidentele festiviteitendagen voor het strand in 2013
zijn als volgt vastgesteld:

Kennisgeving ontwerp beschikking

Deelgebied 1
Strandpaviljoens 1A/1B/1C
Zaterdag 15 juni
Zaterdag 6 juli
Zaterdag 3 augustus

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Deelgebied 2
Strandpaviljoens 1/2A/2/3/5
Zaterdag 22 juni
Zaterdag 13 juli
Zaterdag 10 augustus

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn een actualisatievergunning te verlenen voor het in werking hebben van Manege
de Baarshoeve:
Voor: Manege de Baarshoeve
Locatie: Keesomstraat 15
Activiteiten: het oprichten, het veranderen of veranderen

van de werking of het in werking hebben van een inrichting
in de zin van Wet Milieubeheer
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 16 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zandvoort, Swaluëstraat 2, Zandvoort en bij Milieudienst IJmond
Stationsplein 48b, Beverwijk.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
onder vermelding van ‘zienswijzen actualisatievergunning
Manege de Baarshoeve, Keesomstraat 15, 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.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Mr. Troelstrastraat 48, kappen boom in achtertuin, verzonden 07 november 2012, 2012-VV-108.
Bentveld:
- Westerduinweg 32, kappen van 18 bomen, verzonden 05
november 2012, 2012-VV-113.
- Westerduinweg 38, kapen vier bomen in achtertuin, verzonden 07 november 2012, 2012-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
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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

handbal

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

Moeizame maar verdiende overwinning
De handbalsters van ZSC hebben afgelopen zondag een
moeizame zege op de reserves van Zaanstreek behaald. In
Zaandam werd het uiteindelijk toch nog verdiend 11-13 en
gingen de twee punten mee naar Zandvoort.
Coach Djurre Boukes had
voor aanvang van de wedstrijd een simpele opdracht:
verdedig als de vorige wedstrijd en ga beter met de kansen om. Die opdracht werd
in eerste instantie heel goed
uitgevoerd want binnen een
mum van tijd stonden onze
dorpsgenoten met 0-5 voor
en was er in feite niets aan
de hand. Maar halverwege de
eerste helft leek het wel of de
Zandvoortse dames het ge-

noeg vonden en namen duidelijk gas terug. Zaanstreek
rook bloed en zette nog even
aan waardoor het binnen de
kortste keren drie keer het
Zandvoortse doel wisten te
vinden. Zandvoort kreeg in
die fase wel een paar flinke
kansen maar verzuimde die
te verzilveren. De rust ging
bij een krappe voorsprong
van 5-7 in.
De tweede helft verliep be-

hoorlijk gelijkmatig waarbij
het verschil bleef bestaan in
het voordeel van ZSC. Helaas
moest Manon van Duijn met
een flinke handblessure 10
minuten voor tijd het veld
verlaten. Gelukkig bleek uit
de röntgenfoto’s dat er niets
gebroken was.
Scores ZSC: Lucia vd Drift 4;
Romena Daniels en Laura
Koning ieder 3; Manon van
Duijn 2 en Martina Balk kon 1
keer het net vinden. Komende
zondag speelt ZSC niet.
Zondag 25 november is om
10.35 uur in de Korver Sporthal
Westsite uit Amsterdam de
volgende tegenstander.

Lions verliest met opgeheven hoofd
van titelkandidaat
Afgelopen zaterdag moest het eerste heren team van The
Lions aantreden tegen de reserves van Alkmaar Guardians,
de kampioen van vorig jaar. De Alkmaarders waren tot dan
toe ongeslagen en dat zijn ze nu nog steeds.
Beide teams begonnen de
wedstrijd heel fanatiek,
echter door (te?) strenge
scheidsrechters stond na
drie minuten in het eerste
kwart de teller al op 14 gefloten persoonlijke fouten.
Lions liet zich hierdoor een
beetje uit het veld slaan en
Alkmaar liep uit naar een 2114 stand na het eerste kwart.
In het tweede kwart ging het

beter, in de achtste minuut
stond Lions nog maar 1 punt
achter, 30-29. Toch wisten
de Alkmaarders uit te lopen
naar een 39-29 ruststand.
De tweede helft kenmerkte
zich door veel inzet en nog
veel meer pech. Onze plaatsgenoten knokten zich steeds
weer binnen het bereik van
Alkmaar, maar iedere keer

als ze dichterbij kwamen,
was er een Zandvoortse
blessure. Peter Sterker, Ron
van der Meij en Philip Prins
raakten alle drie geblesseerd.
“Hoewel we bleven knokken konden we het gat niet
dichten. Al met al hebben
we Alkmaar laten werken
voor de punten”, aldus de
nieuwe voorzitter van Lions
en woordvoerder Sander
Verboom. De eindstand werd
uiteindelijk 59-52. Topscores
Lions: Niels Crabbendam 17,
Sander Verboom 15, Maurice
Fiekert en Ron van der Meij
ieder 10 punten.

biljart
15-over-rood koppeltoernooi voor Theo Keur en Martin Spaans
Afgelopen weekend organiseerde Laurel & Hardy alweer voor de derde keer het jaarlijkse

biljarttoernooi ‘15-over-rood’ voor koppels. Ruim dertig deelnemers gingen drie dagen
lang met elkaar de strijd aan voor de beslissende finaleplaatsen.
Theo Keur en Martin Spaans
waren met hun gedegen
overwinningen en voorzichtige spel in de voorron22

des op vrijdag en zaterdag
absoluut favoriet. Hun uiteindelijke overwinning in de
finale moesten ze bevech-

ten tegen Jeroen v.d. Bos en
Willem Esveld, die eveneens
al hun eerdere tegenstanders van de tafel hadden

gespeeld. Een spannende
finale volgde waarin Keur
de eerste wedstrijdpunten
wist te noteren. Maar ook
Willem Esveld gaf steeds
goed partij en noteerde een
paar prachtige voltreffers.
Uiteindelijk wist het team

Keur/Spaans een belangrijke voorsprong op te bouwen en kon Keur uiteindelijk
de laatste winnende treffer
plaatsen.
Uitbater Ron Brouwer had
dankzij vele sponsors een

tafel vol met prijzen die aan
de vele finalisten werden
uitgereikt. Uitslag: 1: Theo
Keur en Martin Spaans; 2
Jeroen v.d. Bos en Willem
Esveld; 3 Ron de Jong en Jan
Koper; 4 Henk Koning en
Peter Bouweriks.
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Dik verdiende zege SV Zandvoort
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag, na een hele goede wedstrijd in Zunderdorp tegen
HBOK, de drie punten mee naar huis genomen. De hoger op de ranglijst staande gastheren

moesten in een hectische slotfase met 1-2 buigen voor onze dorpsgenoten. Matchwinnaar

werd, net als vorige week, Misha Hormeño die vlak voor tijd het winnende doelpunt scoorde.

Een 'poeier' van Nigel Berg

Er stond zaterdag aan
Zandvoortse zijde een jong
maar goed elftal, dat voor elkaar wilde knokken. In eerste
instantie lieten ze zich een
beetje de kaas van het brood
eten op het soppige veld van
HBOK. De bal werd door het
water alleen maar zwaarder
en was voor de beide doelmannen steeds moeilijker om
weg te krijgen. Een moeizame

uittrap van Boy de Vet werd direct afgestraft door HBOK, 1-0.
Vervolgens nam Zandvoort
het heft in handen en ontstond er een zeer spannende
wedstrijd. Spits Maurice Moll
kwam regelmatig in scoringspositie maar kon het niet afmaken. Tot de 35e minuut.
Uit een corner van Nigel Berg
kon Moll zijn voet tegen de bal
krijgen, 1-1.

biljart

Na de rust was het beste van
het spel voor de mannen van
Pieter Keur maar gescoord
werd er niet. Het laatste kwartier sloeg de vlam in de pan.
HBOK wist het Zandvoortse
net te vinden maar waar iedereen dacht dat de gastheren op voorsprong kwamen,
keurde de goed leidende arbiter het doelpunt af wegens
buitenspel. “De bal kwam via

de linker naar de rechter paal
weer het veld in. De speler die
scoorde stond bij het schot al
buitenspel en daarom ging
het niet door”, was het commentaar van de leidsman.
Met een viertal minuten te
gaan mocht de hardwerkende Moll vanaf links, ter hoogte
van het strafschopgebied van
HBOK, een vrije trap nemen.
In de drukke doelmond wist
hij de krullen van Hormeño
te vinden. De luttele minuten
die nog te spelen waren was
het nog vaak hectisch voor
het Zandvoortse doel maar de
ruggen van de Zandvoorters
bleven recht. Een fraaie 1-2
overwinning.
Komende zaterdag speelt
SV Zandvoort om 14.30 uur
thuis tegen Monnickendam
dat afgelopen zaterdag thuis
met 3-4 van Aalsmeer verloor.
Overige uitslagen 2e klasse
A: OSV – Opperdoes: 1-2;
WV-HEDW – AMVJ: 2-1; NFC
– AFC: 1-1; ZOB – Haarlem/
Kennemerland: 1-0 en Overbos
– DVVA eindigde in 1-0.

hockey

Driebandenspecialist Dick
Jaspers bij café Oomstee

ZHC wint van
directe concurrent

Woensdag 21 november is de bekende Nederlandse pro-

Uit tegen het Amstelveense Myra, een naaste concurrent

Oomstee waar hij vanaf 16.00 uur te volgen is. Rond 18.30

zondag niet echt gemakkelijk zou kunnen gaan worden.

fessionele driebanden biljarter Dick Jaspers te gast in café
uur start Dick Jaspers met een uitgebreide demonstratie.
Ultieme reden van uitbater
Ton Ariesen om hem uit te
nodigen is het 50-jarig huwelijksfeest van ‘zijn’ eerste
teamspeler Henk v.d. Linden.
Vanaf 16.00 uur is het al genieten van vooral de driebandentechniek, want dan start
de speciale aangeboden
training van Dick Jaspers aan
Henk v.d. Linden. Het wordt
een bijzondere ontmoeting
tussen twee rasbiljarters die
elkaar al jaren eerder ontmoetten. In het professionele
circuit staat Jaspers bekend
als een rustige en sportieve

speler, die al zeker sedert
1990 tot de absolute wereldtop behoort. Zijn enorme
concentratie en bedachtzame manier van spelen behoren tot zijn sterkste wapens.
Jaspers vindt niet alleen het
winnen van grote uitdagingen belangrijk, minstens zo
belangrijk vindt hij het dat
hij zich als een correct sportman door het biljartwereldje wil bewegen. Woensdag
21 november zal hij bij café
Oomstee de liefhebbers van
de driebandenspel laten genieten van zijn kunde.

voor de titel, wisten de Zandvoortse hockeysters dat het

Iedereen was erg gemotiveerd om mooie wedstrijd neer te
zetten, meldde coach Jeroen Hofman daarom.
De eerste helft ging Myra erg
goed van start en Zandvoort
had niet echt een antwoord
hierop. Door geconcentreerd
te blijven en uit te gaan
van eigen krachten, kwam
Zandvoort steeds beter in
de wedstrijd en nadat Ilja
Noltee de 0-1 aantekende,
was het even later opnieuw
Noltee, die zich tot ‘woman
of the match’ zou ontpoppen, die ook de 0-2 intikte.
De tweede helft speelde
Zandvoort vol zelfvertrou-

wen, met veel balbezit en
goede combinaties. Maar nu
was het Myra die tegen de
verhouding in terugkwam in
de wedstrijd, 1-2. Zandvoort
hield gelukkig het hoofd koel
en bleef zeer gevaarlijk voor
het doel van Myra. Een mooi
opgezette aanval bracht
Noltee in scoringspositie en
opnieuw was de goaltjesdief
succesvol: 1-3. Maar de koek
was nog niet op; 10 minuten
voor tijd was het opnieuw
Noltee die de 1-4 eindstand
noteerde.

Open Golf Zandvoort sluit
succesvol jeugdseizoen af
Vorige week zondag werd ter afsluiting van het voor Open

Golf Zandvoort (OGZ) zo succesvol verlopen jeugdgolfsei-

zoen voor de vijfde keer op rij het Ouder-Kind toernooi
gehouden. Maar liefst 120 deelnemers verschenen aan

de start om een poging te doen de felbegeerde titel in de
wacht te slepen.

Afgezien van de spreekwoordelijke eer waren er mooie
prijzen te winnen: voor een
hole-in-one op hole 3 stond
een scooter klaar en voor de
‘neary’ waren twee fietsen te
winnen, beschikbaar gesteld
door OGZ in samenwerking
met Fietswereld aan de
Tolweg. Na een spannende
strijd wist bij de meisjes
Rachel van Teeuwen en bij de
jongens Floris-Jan de Graaff
uiteindelijk met een spectaculaire afslag op hole 9 het
dichtst bij de vlag te eindigen en kregen zij de fietssleutels overhandigd.
In de drie categorieën waar
om gestreden werd, gingen
met minimale verschillen
de prijzen naar: Don Deesker

(categorie Handicap), FlorisJan de Graaff (categorie
GVB) en Lander Kleijn (categorie Baanpermissie).
De titel Bruto Score, het
minst aantal slagen, werd
met slechts 2 slagen ‘boven
de baan’ door Tim Boeke
en Cees Grijzenhout in de
wacht gesleept. De extra
prijs voor een massage naar
keuze werd gewonnen voor
Edo en Nathalie Noppert, die
voor het eerst meededen
aan dit toernooi. Na afloop
van de feestelijke prijsuitreiking werden Diederik Knol
in de categorie Handicap en
Jils Faber in de categorie GVB
gehuldigd als winnaars van
de jeugdcompetitie 2012 van
OGZ. Zij kregen de (wissel)
bekers mee naar huis.

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:

ABN Amro Bank N.V.
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
De Seniorenvereniging
Zandvoort i.o.
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
HB Alarmsystemen B.V.
Hendriks Administratieen boekhoudkantoor
Kaashuis Tromp
Franchise b.v. (pag 6)
Pluspunt

Sea Optiek
Stichting Classic Concerts
Thalassa Strandpaviljoen 18
Thomashuis Zandvoort
Toko Bintang
Top Thuiszorg
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Zandvoorts Museum
Sinterklaas actie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lunchbreek
Orbit Bloemendaal
P. van Kleeff
Shanna's Shoe
Repair & Leatherwear
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Met dank aan notariskantoor “Van der Valk & Swart”
is vandaag officieel opgericht:

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136

Al uw verzekeringen
bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

ABN AMRO IS
ALTIJD IN DE BUURT
Een spaarrekening openen. Een ondernemerskrediet regelen. Een hypotheek afsluiten. Voor uw dagelijkse en minder alledaagse bankzaken wilt u gewoon dicht bij huis
of kantoor blijven. Dat kan in onze vestiging. Met goed opgeleide medewerkers en
ruime openingstijden. Ga naar abnamro.nl/kantoren voor meer informatie.
Wij zijn zondagmiddag 25 november geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Tevens presentatie veilig internetbankieren om 14.00 uur.
U bent van harte welkom.
ABN AMRO Zandvoort, Raadhuisplein 6
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Ambachtelijke pizza's uit de houtoven
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a
pizz

Margherita

mozzarella, tomatensaus en basilicum

Bianca

mozzarella, tomatensaus, prosciutto, parmezaan en rucola

Putanesca

mozzarella, tomatensaus, olijven, kappertjes,
rode peper, knoflook en ansjovis

Finocchiona

mozzarella, tomatensaus, venkelsalami,
cherry tomaatjes & rucola

Vegetariana

mozzarella, tomatensaus, artisjok, cippoline
en geroosterde groentes

Kom langs of bel om je pizza te bestellen
strandpaviljoen Tijn Akersloot
Boulevard Paulus Loot 1b
8

023 5712547
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Raadsvergadering Informatie, d.d. 20 november

Hekwerk om begraafplaats komt er
Tijdens de vergadering gemeenteraad-Informatie bleek

huidige situatie niet gewenst is, alleen moet de raad wel

is op 1.000 m . Wethouder
Andor Sandbergen herhaalde
zijn belofte om in 2013 met
concrete voorstellen voor
een mogelijke herindeling te
komen.

volgens de burgemeester om een overschrijding tot maxi-

Najaarsnota

dat een nieuw hek aan de zuid- en oostkant van de Alge-

mene Begraafplaats er zo spoedig mogelijk gaat komen.
De raadsfracties en het college zijn het erover eens dat de
een overschrijding van het budget goedkeuren. Het gaat

maal € 10.000. De Najaarsnota, die even later werd besproken, nam een behoorlijke tijd in beslag.
Een emotionele oproep van
inspreekster Teresa Mok om
te komen tot een nieuw hek
en eventuele schadevergoeding voor nabestaanden van
de vorige week vernielde graven en memorabilia, kan rekenen op een behoorlijke coulance van het college op het
financiële gebied voor eventuele schadevergoedingen.
Portefeuillehouder burgemeester Niek Meijer: “Ik vind
het buitengewoon vervelend
wat er gebeurd is. Deze laffe
daden raken mij ook, en niet
eens als direct betrokkene. De
snelste en meest betaalbare
oplossing is het plaatsen van
een hek aan de buitenkant.
Het moet een kostenvriendelijk barrière worden, waarvoor
het college toestemming van
de raad nodig heeft.” Het gaat
om een extra hek dat aan de
oostkant moet komen omdat daar ook een open karakter zou moeten komen. Dat
hek is er nog niet, wel voor
de kant langs de spoorbaan.
Dat moet dus aangeschaft
worden en dan ook nog geplaatst. Voor dat laatste hadden Willem Paap (SZ) en Mok
een oplossing. Beide hebben
een lijst met vrijwilligers die
daaraan mee willen werken.
De raad gaf de burgemeester toestemming om binnen
een redelijke bedrag een hek
te laten plaatsen. Telefonisch
meldde burgemeester Niek

Meijer later dat niet alleen
de nabestaanden aangifte
hebben gedaan, ook de gemeente is voornemens dit te
gaan doen.

Blauwe Tram

Bij de behandeling van een
mogelijke oplossing voor
de problemen in de Blauwe
Tram kwam naar voren dat
er een aantal zaken niet goed
gepland waren. Inspreker
Daniëls, voorzitter van de
Zandvoortse Bridge Club,
schermde met plannen die er
zouden zijn, waaruit zou blijken dat een goede aannemer
hierin veel zou kunnen betekenen. “Dan hoeven de kosten
bij lange na niet € 200.0000
te kosten zoals het college
heeft berekend”, zei hij stellig.
Hij stelde voor om met name
het digitale gedeelte van de
bibliotheek naar boven te verhuizen waardoor er beneden
een behoorlijke ruimte kan
ontstaan. Dit echter stuit op
problemen met het bestuur
van de bibliotheek en de personeelskosten die volgens
buitengewoon raadslid Cees
van Deursen (GL) dan behoorlijk omhoog zullen gaan. Ook
vroeg buitengewoon raadslid Cor Draijer (GBZ) zich af
waarom de bibliotheek een
oppervlakte heeft van bijna
1.600 m2 terwijl er gezien
het aantal inwoners van
onze gemeente slechts recht

2

Volgens Van Deursen zijn
D66 en zijn partij behoorlijk teleurgesteld in de
Najaarsnota. Hij was het
niet eens met een uitspraak
van wethouder Financiën
Gert Toonen dat indien er in
december niet afspraken gemaakt kunnen worden om
stevig te bezuinigen, dat er
dan tijdens de Voorjaarsnota
2013 verder over gediscussieerd zal gaan worden. Hij
vroeg zich af of Toonen het
echt meende dat de begroting 2013 echt komende
maand behandeld gaat worden. Later antwoordde hij
dat dat inderdaad het plan
is. SZ vond de nota niet een
tikje terug, maar een tik. Paap
zei echter dat zijn partij zou
wachten tot het college met
concrete oplossingen zou komen. Volgens Gert Jan Bluijs
(CDA) is zijn partij behoorlijk
geschrokken. Hij maakt zich
grote zorgen want er had
eerder ingegrepen moeten
worden. Hij vroeg om meer
discussie tijdens de vergadering en werd daarin gesteund door Bruno Bouberg
Wilson (OPZ). Ze kregen echter nul op rekest van voorzitter Hans Drommel (VVD).
Deze en andere onderwerpen
worden komende dinsdag, 27
november, uitgebreid besproken tijdens de vergadering
gemeenteraad-Discussie, die
om 20.00 uur begint. De gemeenteraad-Besluitvorming
volgt tien minuten na het
sluiten van de vergadering
gemeenteraad-Discussie.

Café Koper stijgt met stip in Café top 100
Het bekende Zandvoortse
café aan het Kerkplein is tijdens de verkiezingen om de
Café top 100 voor 2013 als 45e
uit de bus gekomen. Hierdoor
stijgt Café Koper voor het

derde jaar op rij met stip en
wel van 57 naar 45, binnen
de top 50 van Nederland
dus! Het is uitbaters Maaike
Koper en Fred Paap er alles
aan gelegen om ieder jaar

een stijging mee te maken en
dat is binnen de Nederlandse
caféwereld niet bepaald gemakkelijk. Nummer 1 voor
2013 werd café Hoppe aan
het Spui in Amsterdam.

Zandvoortse Ondernemer van het Jaar 2012

Dit jaar kan niet meer stuk voor de drie vennoten van snackbar Het Plein. De broers
Alexander en Robert Slag en hun compagnon Mimoun Abdellaui zijn nog beduusd over de

behaalde successen. Recent kwam hun snackbar als negende uit de bus op de lijst van de
Cafetaria top 100, zelfs als tweede in de klasse kleine cafetaria’s, en afgelopen donderdag

was het helemaal feest bij de verkiezing van de Zandvoortse Ondernemer van het Jaar.
Uit de vijf verschillende categorieën werd ‘Het Plein’ verkozen tot algemeen winnaar met
als thema: de Zandvoortse ondernemer met LEF!

De 3 eigenaren van Het Plein Momoun Abdellaoui, Robert Slag en Alex Slag

Al zestien jaar is dit bedrijf
te vinden op het Kerkplein,
dat gerust dé ontmoetingsplaats van Zandvoort te noemen is. Vanaf de start zijn
de eigenaren op zoek naar
nieuwe, voor gasten interessante mogelijkheden met als
vaste uitgangspunten: vers
en kwaliteit. Zo is in 2007
de ‘Belegde Broodjeshoek’
ontstaan met versgebakken
broodjes van onder andere
olijvenbrood, maïsbrood
of meergranenbrood, die
klaargemaakt worden waar
de gast bijstaat. Heerlijk in
combinatie met verse jus of
een smoothie. Nieuwe ontwikkelingen op de broodjesafdeling zijn in aantocht.
In 2010 werd er nog een
nieuw snackconcept toegevoegd door een franchise
aan te gaan met OLA-Swirl’s.
Er kwam een compleet nieuwe ijscorner van en met dit
wereldberoemde ijsmerk.

Klanten kunnen hier hun
eigen ijsje samenstellen uit
twee smaken ijs en vijf verschillende ‘toppings’, waarbij vooral het verse fruit een
groot succes is. Daarnaast is
er eveneens het overheerlijke Magnum ijsje verkrijgbaar. De bekroning voor dit
initiatief, het winnen van de
beste Swirlshop-award van
de Benelux, was meteen in
2011 al een feit.
Gezond frituren staat eveneens hoog in het vaandel.
Alles wordt bereid in plantaardig vloeibaar frituurvet,
waarbij het schadelijke
transvet nihil is; het certificaat ‘Verantwoord frituren’
is al vanaf 2005 in hun bezit. Vanzelfsprekend worden
de patates zelf gemaakt en
de recensies op de website
(www.hetpleinfastfood.nl)
spreken voor zich. Daarnaast
bestaat het assortiment onder meer uit kipsaté van sla-

ger Marcel Horneman, verse
hamburgers, (groente-)kroketten, kaascarrés van Van
Dobben en vele andere lekkere snacks.
Wat ook beslist genoemd
moet worden is de maatschappelijke en sociale betrokkenheid van Alexander,
Robert en Mimoun bij alles
wat in Zandvoort speelt. Zo
kregen onlangs alle jeugdigen, die door de Sportraad
gehuldigd werden, een puntzak met verantwoorde patat
en ook de deelnemertjes
aan de Winterwonderlandwandeling kunnen altijd rekenen op een traktatie. Half
april 2013 staat de originele
en succesvolle aardappelschilwedstrijd weer op het
programma. De wisseltrofee ‘Het Haringmeisje’ van
kunstenares Noor Brandt
staat inmiddels prominent
op de toonbank en dat is zeer
terecht.

Mevrouw Van Fenema overleden

Op 6 november is mevrouw
M.C. van Fenema-Brantsma
op 95-jarige leeftijd overleden. Sinds 23 juli 1981
was zij weduwe van oudburgemeester mr. H.M.
van Fenema. Voor velen
die haar nog herinneren
was zij altijd geïnteresseerd in
de Zandvoortse samenleving.
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Als er vermoedens zijn van ADHD, ADD of autisme, kan men

gesprekken ook op school, thuis of in een Centrum voor
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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 onderzoeken naar ADHD,
ADD of autisme zijn in handen van een gespecialiseerd
team van psychologen en
psychiaters. Ouders en
school zijn nauw betrokken
en krijgen veel voorlichting.
Ouders en jongeren horen
binnen enkele weken of
er sprake is van AD(H)D of
autisme. Als er meer hulp

Bre

heeft snel last van stress en zoekt daarom een rustig huis zonder drukke kinderen,
katten en honden. Ook een huis zonder kattenluik is een vereiste voor deze knappe
kat, hij is namelijk veel te bang dat er vreemdelingen zijn huisje betreden. Tommie
gaat erg graag even naar buiten om van het zonnetje te genieten, dit doet hij wel
het liefst in zijn eigen tuin waar geen vreemden onverwachts op bezoek komen.
Kunt u Tommie wel begrijpen en kunt u hem bieden wat hij zoekt? Kom dan snel
eens langs om kennis te maken met deze leuke kater! Hij wacht al op u.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Soep voor 4 personen

Benodigdheden:

• 400 gram verse zalm,
•
•
•
•

op kamertemperatuur
100 gram Hollandse garnalen
2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd
500 gram kruimige aardappelen,
geschild en in blokjes

•
•
•
•
•
•

2 tenen knoflook, fijngehakt
1 theelepel gedroogde tijm
1 liter visbouillon van tabletten
1 dunne prei, in dunne ringetjes
100 gram feta, verkruimeld
15 gram verse basilicum of
peterselie, fijngehakt

Bereiding:

Verhit de olijfolie in een soeppan en fruit de ui en knoflook heel zachtjes glazig. Schep
de aardappel en tijm erdoor en bak alles nog 2-3 minuten. Voeg de visbouillon toe en
kook de aardappel in 10 minuten zachtjes gaar. Snijd de zalmfilet in dunne plakjes en
leg ze met de garnalen in vier grote wijde soepkommen. Strooi de prei en feta erover.
Pureer de aardappel in de bouillon met een staafmixer tot een gladde, lichtgebonden
soep. Laat de soep nog enkele minuten zachtjes doorkoken en voeg zout en peper naar
smaak toe. Schep de gloeiend hete soep op de vis in de kommen. Strooi de basilicum
of peterselie erover. Serveer direct.

Oplossing Kakuro

Oplossing Breinbreker
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Voor aanmelding en informatie: www.jeugdriagg.nl
of tel. 023-5187500.

Aardappelsoep met
zalm en Hollandse garnalen

De oplossing staat elders op deze pagina

Tommy is een hele leuke en lieve kater die graag wordt aangehaald. Tommie

De Jeugdriagg is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van psychische
problemen van kinderen
en jeugdigen van 0 tot 23
jaar. Ook voor depressies,
angsten, eetstoornissen en
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nodig is, dan geeft de
Jeugdriagg gespecialiseerde
behandeling.
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21

=

26

jonge kinderen van 0-6 jaar
is er een uitgebreid aanbod.
Voor complexe gedragsproblemen met bijvoorbeeld
schoolweigering, is er een
apart FACT Jeugdteam, dat
actief gezinnen thuis ondersteunt om hulp op gang te
krijgen en de juiste behandeling in te zetten. Voor jongeren tot 18 jaar hoeft geen
eigen bijdrage te worden
betaald en voor de leeftijdscategorie 18-23 jaar is dat nu
ook afgeschaft.
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Snelle diagnostiek ADHD en autisme

17

98

13

13

12

			

=

28

26

Breinbreker
Bre
inb
rek
er

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.

		

72

KAKURO

Zandvoortse Courant • nummer 47 • 22 november 2012

Mooi concert in de Protestantse Kerk
Een zeer goed gevulde Protestantse Kerk vormde zondag het decor voor een bijzon-

der concert door het Symfonie Orkest “Haerlem” onder leiding van dirigent Nicholas
Devons. Het was al voor de vierde keer dat dit al sinds 1938 en thans uit 50 leden bestaande orkest in Zandvoort acte de présence gaf in het kader van de Kerkplein Concerten.

Het Symfonie Orkest “Haerlem” telt ruim 50 leden

Als opening was gekozen
voor de Symfonie nr. 104
“London” van Franz Joseph
Haydn (1732-1809). Naast de
vele strijkers zijn eveneens
fluiten, hobo’s, klarinetten,
fagotten, hoorns en trompetten een wezenlijk onderdeel
van dit stuk, dat uit vier delen
bestaat: de volle stevige klanken bij het Adagio-Allegro,
het meer gedragen Andante

met mooi fluitspel, het vrolijke, sprankelende Menuetto
and Trio: Allegro en het imponerende slotstuk: Spirituoso.
Een groter contrast met de
‘Synfoniëtta’ uit 1957 van
componist Jan Mul (19111971) is haast niet denkbaar.
Interessant is het feit dat
de beroemde choreografe
Sonja Gaskell deze muziek
gebruikte voor een ballet.

Later volgde dus de orkestratie van het werk. Op het
eerste gehoor is het onwennig, “klassiek in een moderne
kleding”, maar door de zeer
duidelijke, technische uitleg
van de dirigent (“kleine terts
die stijgt en daalt”) was het
voor een overgroot deel van
het publiek goed te volgen en
kon men luisteren naar een
intrigerend en boeiend stuk.

Na de pauze volgde het
Pianoconcert nr. 1 van Johan
nes Brahms (1833-1897). De
jonge pianist Mengjie Han
(1989) liet virtuoos pianospel horen in de drie delen:
veel conflicten en emoties
in het ‘Maestoso’, een liefdesverklaring met subtiel
spel in ‘Adagio’, afgewisseld
met een emotionele climax,
en de finale (Rondo: Allegro
non troppo) is gemodelleerd
naar het 3e pianoconcert van
Beethoven, van wie Brahms
een groot bewonderaar
was. Zowel fragmenten uit
het eerste als het tweede
deel komen hierin terug en
het orkest en de piano (met
een prachtige solo aan het
eind) sluiten samen triomfantelijk af. Terecht volgde
een daverend applaus voor
zowel orkest als de al vaak
bekroonde pianist. Het was
een heerlijke muzikale middag en wij zien het Symfonie
Orkest ‘Haerlem’ dan ook
graag voor de vijfde keer in
Zandvoort terug.

Paal 66,
Zandvoort in de periode 1850-1950
De in Zandvoort wonende Folkert Bloeme heeft vorige
week zijn eerste boek, Paal 66, uitgegeven over 100 jaar

Zandvoort. De auteur heeft niet alleen uit beroepsmatige

achtergrond, bij de gemeente Zandvoort, het boek geschreven maar ook vanwege zijn interesse naar de onbekende
ontwikkelingen in Zandvoort.
door Nel Kerkman

Het boek Paal 66 is geen
droge opsomming geworden van feiten en leest door
het toegepaste lettertype
gemakkelijk. In het gedetailleerde tijdbeeld zijn nog
nooit vertoonde zwart/wit
foto’s en fraai gekleurde affiches uit de periode 19001940 toegevoegd. In de 14
hoofdstukken staan onder
meer het strand, vervoer,
gas, licht en water, filantropische instellingen, wonen,
scholen, begraafplaatsen,
het Kostverloren wandelpark
tot aan een Zandvoort dat,
net zoals in heel Nederland,

na de WO II langzaam maar
zeker terugkeerde naar het
normale leven.

Aanwinst

Hoewel er reeds vele boeken zijn uitgegeven over
Zandvoort is er nog nooit
zo een vakkundig en secuur
speurwerk verricht in diverse
archieven over onbekende
ontwikkelingen die zich
deels buiten het gezichtsveld
van de bewoners voltrokken
en grote gevolgen zouden
hebben voor de Zandvoortse
gemeenschap. In de 215 bladzijden toont Bloeme de lezer
hoe in 100 jaar de bloei van
Zandvoort tot stand is geko-

men. De titel van het
boek Paal 66 verwijst
naar de strandpaal
met het nummer
66 die vlak voor
de Rotonde staat.
De bevolking gebruikte deze paal
als plaatsaanduiding voor bijvoorbeeld een stranding: 400 meter
ten noorden of
ten zuiden van
paal 66. De toevoeging
van kleine cijfers in de tekst
verwijzen naar de bronvermelding en illustraties van
het boek want zoals gezegd
Folkert Bloeme rust niet
voordat hij alles nauwkeurig heeft vastgelegd. Deze
prachtige documentatie
geeft een perfect beeld over
de periode 1850-1950 en is
beslist een aanwinst met betrekking tot de geschiedenis
van Zandvoort.

Het boek is tot stand gekomen door financiële steun
van: stichting Strandkorrels,
Shovel- en Transportbedrijf
Gebr. Paap, Hotel Grand Café
Restaurant XL en fysiotherapie De Prinsenhof.
Paal 66 is voor € 24,95
te koop bij Bruna Zandvoort
of online te bestellen
(ISBN/EAN 978 90
90271088).

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Waarschijnlijk de laatste
zachte novemberweek
Vorige week meldde ik dat de weersvooruitzichten voor
de middellange termijn wel interessant oogden, althans

voor diegenen die van wat winters getint weer houden.
Momenteel is dat nog steeds het geval.
De laatste week van deze
novembermaand zou wel
eens wat kouder kunnen
gaan verlopen. Iets dat je
trouwens vaak ziet in de
laatste fase van de slachtmaand. De temperatuurcurves die berekend worden
door de diverse weermodellen laten nog steeds een dalende trend zien richting de
maandwisseling. Ook komt
zo nu en dan een sneeuwsignaaltje naar boven in
diezelfde modellen in de periode rond begin december.
Allemaal aanwijzingen dat
het wat winters zou kunnen
worden.

middagtemperatuur uitkomen op bijna 10 graden.
Bovendien schampen oceaanfronten onze contreien
zo nu en dan zoals ook op de
woensdag. Vooral later op de
dag regent het enige tijd in
onze omgeving.

Ook vanaf vrijdag en in de
loop van het aanstaande
weekend komt er weer wat
regen aan in het westen van
Noord-Holland. Het gaat
niet om grote hoeveelheden, maar een paraplu bij
de hand hebben is beslist
geen overbodige luxe. Veel
zon behoeven we niet te
verwachten de komende peBijzonder koud eind no- riode en wellicht dat de zon
vember werd het voor het op donderdag nog het meest
laatst in 1993 toen er zelfs schijnt van alle dagen.
al geschaatst kon worden
in onze regionen. Overdag Voorlopig verandert er dus
bleef het kwik in Zandvoort nog niet veel, maar tegen
toen steken op bijna -4 gra- de maandwisseling draait de
den. Ook in 1999 was het stroming mogelijk naar richtijdelijk zeer koud met tot tingen tussen noord en oost
-8 graden tijdens de koud- en kan de koudere (minder
ste nacht.
zachte officieel) lucht langzaam binnensijpelen. Of dat
Deze week is van eventuele het begin is van een langdukoude nog niets te merken. rige koude(re) fase, of welHoewel de week wel koud licht de aanloop naar het bestartte met een paar graden kende Sinterklaaswintertje,
vorst in de open gebieden weten we volgende week.
maandagochtend vroeg, Meer weerinfo - en achteris de tamelijk zachte lucht gronden via de site www.
grotendeels weer van de weerprimeur.nl.
partij. Een meestal zuidelijke luchtaanvoer laat de weerman Marc Putto
Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

10

10

9

9

Min

6

5

6

5

Zon

60%

20%

40%

30%

Neerslag

10%

65%

40%

55%

Wind

z. 4

z. 4

zzw. 4

zzo. 4

Weer
Temperatuur
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Ondernemend
Zandvoort
heet Sinterklaas
hartelijk welkom
BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:

Onze bekende moorkop
van € 1,95 voor € 1,70
Oh, kom er eens kijken
naar onze mooie Sint etalage
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Daily Dish

Menu

Smakelijke aanbieding:
een keuze uit 5 gerechten
voor maar € 10,- per gerecht.

€ 12,50 p/p

Iedere dinsdag, woensdag
en donderdag
27, 28 en 29 november
Sliptongetjes, gebakken aardappeltjes
en gegrilde groenten

Wij staan met heerlijke pittige
uiensoep uit de keuken van Fleur.

Sinterklaas menu

tot 5 december

Kom a.s. Zondag gezellig
bij ons langs op de braderie.

€ 27,50 p/p

Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

Voor al onze andere lekkernijen
zijn wij met ons
winkeltje ook geopend.

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

Haltestraat 38, tel. 5715000

Gastronomisch 3 gangen menu
Reserveren 023 573 66 80

EVI89-nov2012.indd 1

19-11-12 16:31

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

x
filo
ww.

enia.info

De nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…
Elk broodje van de week loopt van
donderdag tot donderdag!
Deze week is het broodje... huisgemaakte eiersalade
op een baguette met bieslook & frisse sla € 3,95
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl

Natuurlijk,
bloemen horen erbij!
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

Feest actie!

Uw sloggi dealer

Kom allen naar Shanna's
en zet je schoen.

Dames pullies met col en
turtle hals in 9 kleuren
normaal € 25,95

nu: € 15,-

Tijdens feestmarkt leuke
koopjes op de kraam!

Dan zal de Sint
Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

De hele maand november bieden wij u echte
wollen dekbedden en wollen onderdekens aan
voor de helft van de prijs.
Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.
4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

KORTI
N

G

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

er wat in doen.
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Zo trots!
Wij zijn genomineerd voor de titel:
Woningmakelaar van het Jaar 2012 van Nederland!
Wij danken onze klanten
voor het vertrouwen!
De uitslag wordt
22 december bekend gemaakt.

KIJKMOMENTEN!

Noorderstraat 14
Zandvoort

Ruime eengezinswoning in centrum met een
een ruime woonkamer, keuken, 4 slaapkamers,
heerlijke tuin en berging
Service kosten € 5,92 per maand			
Woonoppervlakte ca. 106 m2		
		

Prinsesseweg 18D
Zandvoort

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
10.00 uur. Minimale inkomenseis voor deze
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.850,= NETTO per maand.			

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
10.30 uur. Minimale inkomenseis voor deze
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.775,= NETTO per maand.		

Huurprijs € 950,= per maand excl. g/w/e en service kosten			
Zandvoort

Keesomstraat 179

Zandvoort

3-kamer nieuwbouwappartement in centrum
3e etage: woonkamer met balkon, keuken, 2 slaap
kamers, badkamer en berging én parkeerplaats in de
onderbouw. Service kosten € 54,06 p/m en parkeerplaats
€ 100,= p/m. Woonoppervlakte ca. 106 m2

Galerijflat gelegen op de 2e etage			
Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,		
badkamer en een berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand			
Woonoppervlakte ca. 85 m2
		

Huurprijs € 925,= per maand excl. g/w/e en service kosten			
Zandvoort

Keesomstraat 317

Zandvoort

Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
14.00 uur. Minimale inkomenseis voor deze
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.235,= NETTO per maand.			

Galerijflat gelegen op de 2e etage
Woonkamer, keuken, 3 slaapkamers,
badkamer en een berging in de onderbouw
Service kosten: € 31,91 per maand
Woonoppervlakte ca. 85 m2
Kijkmoment woensdag 28 november a.s. om
14.30 uur. Minimale inkomenseis voor deze
woning bedraagt met maximaal 2 inkomens
€ 2.235,= NETTO per maand.		

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten			

Huurprijs € 745,= per maand excl. g/w/e en service kosten			

Bent u geïnteresseerd kom dan naar het kijkmoment op woensdag 28 november a.s.:

Noorderstraat 14, om 10.00 uur • Prinsesseweg 18D, om 10.30 uur • Keesomstraat 179, om 14.00 uur • Keesomstraat 317, om 14.30 uur
Bijzonderheden:

•		U dient minimaal 3 x de huur netto per maand te verdienen. Voorbeeld voor een huurwoning
van € 850,= per maand dient u minimaal € 2.550,= netto per maand te verdienen;
•		Wij geven waar mogelijk de voorkeur aan huurders van De Key die een sociale huurwoning
achterlaten. Als er meerdere kandidaten zijn die aan de voorwaarden voldoen, wijzen wij de
woning toe door middel van loting;
•		De Key behoudt zich het recht voor om een woning te gunnen aan een kandidaat van haar keuze;
•		Het blanco aanvraagformulier, werkgeversverklaring, verhuurdersverklaring en de door u aan
te leveren gegevens kunt u via onze website downloaden.

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

• Uittreksel bevolkingsregister;
• Als u een eigen bedrijf heeft dient u een balans, winst- en
Een aanvraagformulier;
verliesrekening over het gehele voorgaande boekjaar te
Een geldig legitimatiebewijs;
overleggen. Tevens vragen wij een accountantsverklaring en
Een werkgeversverklaring;
een uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister;
Een verhuurdersverklaring;
• Bewijs van eventueel eigen vermogen;
Salarisstroken van de afgelopen drie maanden;
Bankafschriften waaruit blijkt dat het salaris gestort is; • Als u gaat samenwonen dienen beide partners bovenstaande documenten te overleggen. Wij controleren de originele
Bij pensionering of uitkering dient u een jaaropgave
documenten op echtheid en voeren een credit check uit.
van het afgelopen jaar te verstrekken;

Voorwaarden toewijzing:
•
•
•
•
•
•
•

WORD ONZE HUISVRIEND

op www.facebook.com/greeven-makelaardij
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De kracht van licht en kleur

Dorpsgenoten

Pluspunt organiseert op woensdag 28 november de workdoor Erna Meijer

Piet ‘Paddel’ Steggerda
Wie herkent niet dat dagelijkse tafereeltje: een kleine
man, die gezellig met zijn dertien jaar oude Maltezerhond-

je Jeroen aan het wandelen is in het dorp. Nieuwsgierig
geworden heb ik hem gevraagd of hij mijn dorpsgenoot

wilde worden en dat was gelukkig het geval. We spreken
over Piet ‘Paddel’ Steggerda, uiteraard.

Piet is in 1929 geboren, door omstandigheden in een ziekenhuis in Amsterdam, maar je kunt hem gerust een echte Zandvoorter noemen. “Ik kom uit een gezin van zeven
kinderen, waarvan ik de oudste zoon ben. Wij woonden
in de Willemstraat en mijn vader werkte in de wasfabriek
Hollandia tegenover de Pakveldstraat. Na drie
lagere scholen (Mariaschool, school B en
die aan de Parallelweg) ben ik op mijn
14e (“er moest geld komen”) op de
grote vaart gegaan, uiteindelijk
als boordwerktuigkundige.
Ik heb daardoor veel van de
wereld gezien.” Aan boord
las hij toevallig het boek
‘Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter’
geschreven door Johan H.
Been, en zijn bijnaam was
een feit.

aan de bouw van Nieuw Unicum en als laatste stop voor zijn
pensioen bracht hij voor Velu Autoparts aan de H. Figeeweg
onderdelen als uitlaten en accu’s weg naar klanten. Vraag
hem niet naar de juiste data van al zijn activiteiten, want
die zijn als onbelangrijk niet meer opgeslagen op zijn ‘harde
schijf’.
Over zijn hobby’s kan hij ook kort zijn: lekker een shagje
‘Javaanse Jongens’ roken, een Bokmaatje op zijn tijd, de
tuin onderhouden, heel veel naar de radio luisteren en
soms TV-kijken. In zijn vroege jeugd heeft hij nog wel bij
Zandvoortmeeuwen en TZB gevoetbald en aan boord
werd veel geklaverjast ‘met het mes op tafel’. Wel heeft
Piet ruim acht jaar, totdat de leeftijd ging spelen, hier op de reddingsboot gezeten; hij
maakte altijd de poort open en startte de machines. Vakanties waren
niet aan hem en zijn vrouw
besteed, maar hij kan zeer tevreden terugkijken op zijn
leven. “Ik vind Zandvoort
een heerlijk dorp, maar
ze moeten alleen niet zoveel lullen over elkaar”, is
hij van mening. Hij heeft
veel aanloop, waaronder
een aantal buitenlandse
kennissen. “Er was zelfs
een Russin, die nog met
mij wilde trouwen, maar ik
had de indruk dat zij alleen
op geld uit was. Je moet mij
niet ‘besodemieteren’”, zegt hij vol
overtuiging.

Toch koos hij op een gegeven moment voor de vaste
wal, waar hij diverse beroepen
heeft uitgeoefend. Zo werd hij
eerst leerling automonteur bij autobedrijf Van Lent, waar hij ettelijke jaren
heeft gewerkt. Inmiddels was Piet getrouwd
Piet Steggerda
Hoewel er wel wekelijks iemand komt om de boel
met de ook echte Zandvoortse Helena Schraal, die
helaas enige tijd geleden is overleden. Zij huurden in de schoon te maken, kookt hij nog elke dag zelf zijn eigen potje,
Diaconiehuisstraat een oud vissershuisje uit 1835, waar hij want “dat is veel lekkerder en dan weet ik tenminste wat
thans nog steeds woont, nu alweer 50 jaar. “Aan de bui- er in zit”. Dat dit beslist waar is, blijkt wel uit het feit dat hij
tenkant is er niets verbouwd, maar ik heb zelf de WC en de onlangs ook behoorlijk ziek is geweest, zoals zo velen in heel
douche aangelegd, want die waren niet aanwezig”, vertelt Nederland, van een pakje gekregen gerookte zalm, waarin
hij niet zonder trots. Het ziet er dan ook keurig uit met een zich de salmonellabacterie bevond. Hij is momenteel toch
vrij grote tuin voor, waar gezellige kabouters en een mooie enigszins gehandicapt omdat hij een maand geleden bij
molen staan te pronken, en een klein plaatsje achter. Binnen een val zijn rechterschouder gebroken heeft. Bij de pakken
staan een aantal heel leuke beeldjes van een Zandvoortse in neerzitten is echter niet zijn motto en zo gaat hij rustig
klederdracht en een visloopster. In zijn werkzaam leven heeft door met genieten van zijn dagelijkse gang van zaken. Het
Piet ook in de bouw als kraandrijver gewerkt in plaatsen als was een boeiend kijkje in het leven van deze vriendelijke
Overveen, Haarlem en Lelystad. Ook heeft hij meegewerkt dorpsgenoot.
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:

Afhaalpunten

• 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

shop ‘De Kracht van Kleur’. Tijdens deze workshop legt

Nadine Schoonebeek van Ixchel WellnessPraktijk de

werking, kracht en taal van kleuren uit. De workshop is
van 19.30 tot 22.00 uur en de deelname is gratis.
Hoe kun je kleur praktisch
gebruiken? Wat stralen
kleuren uit? Behalve antwoord op deze en andere
vragen, geeft gediplomeerd
kleurendeskundige Nadine
Schoonebeek tevens een
korte uitleg over het AuraSoma Colour Care System. Ze
besteed aandacht aan een
persoonlijke kleurkeuze: wat
betekenen deze kleuren en
hoe kun je deze gebruiken in
het dagelijks leven?
Licht is essentieel voor de gezondheid. Dagelijks halen we
de kleuren binnen met onze
ogen via het licht, de natuur,
de voeding en de kleren die
we dragen. Daarnaast zijn
kleuren onzichtbaar om ons
heen in onze aura. Kleuren
versterken je immuunsysteem en gezondheid, geven
ontspanning en tegelijkertijd energie en vitaliteit.

Licht is opgebouwd uit kleur
en we kunnen onze cellen direct met licht c.q. kleur voeden en beïnvloeden. Kleuren
prikkelen het zelfhelend vermogen van je cellen, waardoor je lichaamsfuncties
beter gaan functioneren. Op
deze wijze beïnvloedt kleur
hoe je je fysiek en emotioneel voelt.
Ook kleur speelt een bijzondere rol in het dagelijks
leven. Kleurvoorkeuren
zeggen namelijk veel over
de persoonlijke gemoedstoestand en energiebalans.
Kleur is een taal op zich en
overal is kleur om ons heen.
Wat is je lievelingskleur en
aan welke kleur heb je een
hekel? Wat zegt dit over je
persoonlijkheid? Kleuren
maken zichtbaar wie je in
wezen bent en waartoe je
in staat bent.

Kom je OOK eten?
Begin 2013 start OOK Zandvoort met een nieuw project.
Vanaf dan wordt iedere maandag ‘Kom je OOK eten?’ geor-

ganiseerd. Voor dit project is OOK Zandvoort nog op zoek

naar vrijwilligers: twee gastvrouwen en/of -heren en één
keukenhulp.

Bewoners van Nieuw Unicum
en RIBW koken onder begeleiding van een activiteitenbegeleider een gezonde en
goedkope maaltijd. Zij koken
niet alleen voor zichzelf maar
ook voor buurtbewoners.
Ontmoeting, gezelligheid
en lekker eten staan centraal.
Voor dit project is OOK
Zandvoort op zoek naar
vrijwilligers. Er wordt een
keukenhulp gezocht die de
beroepskracht in de keuken
ondersteunt en helpt bij het
koken en bij het opscheppen en uitserveren van de
maaltijden. De keukenhulp is
aanwezig op maandagmid-

dag vanaf circa 14.30 uur tot
ongeveer 18.30 uur. Tevens
worden gastvrouwen/heren gezocht die zorgen dat
de gasten ontvangen worden en dat ze zich op hun
gemak voelen. Ook helpt u
bij het dekken van de tafels
en het gezellig maken van de
ruimte. De gastvrouw/heer
is vanaf 16.30 tot circa 19.00
uur aanwezig. Natuurlijk
eten de vrijwilligers ook lekker mee. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden
of meer informatie krijgen
bij coördinator Nathalie
Lindeboom, tel. 5740355 of
mail naar info@ookzandvoort.nl.
15
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Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

A

N

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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
.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
.........................................................
Mensen vragen al
wat gaat dat kosten
The Hedi’s
International

D

K
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GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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.
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde een
fietser achter een rode auto,
sloeg over de kop en bleef
bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar ziekenhuis
vervoerd. Svp dringend
mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de

R

Fiat Punto Go
Bj. 2001, zwart metallic,
stuurbekrachtiging, alles
electr. APK oktober 2013,
140.000 km, € 1.750.
Bekijk de auto op
www.autoverkoper.nu
of bel Patrick van
Kessel 06-55383624
.........................................................
*Touch of life*
Massagetherapie
RSI, (rug)pijn,
burn-out
Medical massage is
het 100% natuurlijke
alternatief! Effectief
klachtverlichtend. Info:
www.massagezandvoort.nl
Kosterstraat 11tel. 06-55931928
.........................................................
Gespecialiseerd in Porsche
en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10,
Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................
Quiltstofjes te koop.
Zgn. Fat quarters.
Zeer grote keuze.
Tel. 5718156

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.

E
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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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S

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)
.........................................................

Opslagruimte te huur
in de Ruyterstraat.
Afmeting 575x350x290.
Huur € 125 p.m.
Tel. 06-40756694
.........................................................

Op alle dames-herenkids kleding
10% kassakorting
bij inlevering van
deze Zandkorrel!
Geldig t/m 22-12-2012
Broekenboerderij
Westelijke Randweg
3 Haarlem
.........................................................

One Stop Nail Shop
A.B. Nails in Haarlem:
nagelstudio,
opleiding tot
nagelstyliste,
groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol
voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Sinterklaas bij jou thuis?
Deze week:
Aanbieding vanaf 50 euro
Professionele Sinterklaas
en Zwarte Piet komen
graag bij u thuis!
Meer informatie:
tel. 06-19427070,
e-mail: Info@onair-events.nl
Ook te boeken voor
kinderfeestjes!
www.onair-events.nl
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk,
stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................

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, Bakkerstraat 2c
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
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Sinterklaasaanbieding:
Alleen op 5 december
voet- of rugmassage
voor maar € 15,bij Relax for you at
Slender You,
Hogeweg 56a.
Tel. 06-19413733 of
06-29621866.
Bel snel voor een afspraak!

Gevraagd:
speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................

Sint en zijn Pieten
hebben op
za. 1/12 en wo 5/12
nog tijd om bij u thuis
op bezoek te komen.
06-22025991
anita.van.dam@wilste.nl
.........................................................
Ter overname aangeboden:
Nefit badgeiser.
Zo goed als nieuw, € 160.
Fietsenstandaard voor
achter auto € 85.
Tel. 5715579
.........................................................
Te huur
woonruimte
De Schelp 50
Tel. 023-5403866
Mob. 06-51587851
.........................................................
Zandvoort:
Schoonmaker(ster) gezocht
2 uur per week op zaterdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Mail naar
kim@goedkoopdrank.nl
.........................................................
Vrijdagavond 30 november:
workshop over
gezonde voeding
door Annette ter Heijden
in De Krocht.
Welkom vanaf 19.30
uur, entree € 3,-.
Liefst reserveren via
tel. 5716511
.........................................................
Camera gevonden
in Korver Sporthal.
Bel voor meer info:
06-54616812

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
2012

Hele maand november voor Pashouders:

Verse Wildzwijnsbout

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Normaal € 24,00 per kg.

voor pashouders nu € 19,95 per kg.

A.s. zaterdag 24 november
proeverij bij
Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Ultieme Wellness Experience
Naast Centerparcs Strandhotel
Ma t/m Zo geopend, ook s’avonds!

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
November Special:

Wist u dat wij ook
Sinterklaas cadeautjes
hebben vanaf € 2,50?

Bij een behandeling vanaf € 20 krijgt u € 7,50 korting p.p.
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling?volgens afspraak: T 023 888 51 57
Nieuwsgierig
kijk op daydeal.Nl

www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

www.orangeriezandvoort.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

M 06 140 29 888

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:

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

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

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart

Horeca:

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

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

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Zilvervloot
Sparen

open d
via snsb irect
an
zilvervl k.nl/
oot

2,4%* variabele rente
18 jaar? Maximaal 10%** premie over de gehele inleg
De Zilvervloot is weer terug met Zilvervloot
Sparen. Zo kan je sparen voor je kind en aan het
einde van de looptijd krijg je een mooie premie
over de gehele inleg. Iedereen mag meesparen.
Dus ook oma’s en opa’s! Ga voor meer informatie

of voor het openen van Zilvervloot Sparen naar
snsbank.nl/zilvervloot of bel SNS Klantenservice
via 0900 - 18 50 (lokaal tarief). Natuurlijk ben je
ook welkom in de SNS Winkel.

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

ViVa!
Hulp & Zorg Thuis

SNS Bank, Minze Zwerver en zijn team
Binnenweg 3 Heemstede

ViVa! bel 088 995 8000
Hulp &www.vivazorggroep.nl
Zorg Thuis
ViVa! Zorggroep

* Variabele rente per 06-9-2012. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Na minimaal 10 jaar sparen.

bel 088 995 8000

ViVa! www.vivazorggroep.nl
Hulp & Zorg Thuis
ViVa! Zorggroep

bel 088 995 8000
ViVa! Zorggroep

www.vivazorggroep.nl

Vind ons op
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Uitgesproken!

Interview
Balder Voogsgeerd
is een ‘uitvinder’

Klei goed, al goed

Toen hij nog een klein jongetje was wilde hij eigenlijk
later diergedragsdeskundige worden. Maar in zijn jongere jaren stond Balder Voogsgeerd vaak te klussen met
zijn vader. Hij maakte tuinhuisjes, kippenhokken en hij
leerde zelfs lassen. De liefde voor ‘dingen’ maken werd
hem met de paplepel ingegoten, net zoals de liefde voor
mensen. Uiteindelijk ging hij geneeskunde studeren en
nu is hij bijna klaar met zijn Master. Balder doet nu zijn
co-schap huisartsgeneeskunde bij huisarts Scipio-Blüme
op de Koninginneweg in Zandvoort.

Dertien jaar en meer dan 8000 DNA-tests verder en we hebben
hem hoor. De verkrachter en moordenaar van Marianne Vaatstra
is gepakt. Maar de burgemeester van dat dorp, Arie Aalberts, is
niet boos. Hij is er immers voor iedereen. Een echte burgervader
zullen we maar zeggen.

Balder Voogsgeerd

door Ramona Jonkhout

“Mijn vader was dokter en ik was heel goed in biologie, scheikunde en natuurkunde, dus ik rolde al snel in de studie geneeskunde. Maar eigenlijk wilde ik diergedragsdeskundige
worden”, vertelt Balder. De liefde voor ‘dingen’ maken heeft
hij niet verloren. Hij houdt nog steeds heel erg veel van ontwerpen, maar dan vooral heel complexe systemen. “Eigenlijk
wil ik vooral het concept bedenken, dat dan door anderen
laten uitvoeren en zelf waar nodig bijspringen. Ik had ooit
een prothese bedacht, die door een draadloze chip in de
stomp, motorische data naar de prothese en sensorische
data naar de zenuw stuurt”, vertelt hij. Een paar jaar later
waren wetenschappers bezig dit principe te vervolmaken.
Als een echte techneut heeft hij veel radiografisch bestuurbare vliegtuigjes gemaakt en gevlogen. Ook heeft hij nog
de ambitie om een autonome multirotor te bouwen, die
een bijdrage kan leveren aan opsporingsmethoden van de
politie, te gebruiken in plaats van een dure helikopter. Een
elektrisch aangedreven motor staat eveneens op de ‘To do’
lijst van deze ambitieuze arts in opleiding.

Maar hij wordt ook echt super blij als hij mensen kan helpen om hun problemen op te lossen. “Daar voel ik mij echt
goed door”, zegt hij. Hij vindt het meest uitdagend om
mensen te begeleiden die psychosociale problemen hebben, die problemen zijn vaak erg complex. “Als arts moet
je mensen kunnen aanvoelen en goed kijken naar balans
tussen lichaam en geest van de persoon die voor je zit”,
aldus Balder. Dit is één van de dingen die hij terug vindt
bij huisartsenpraktijk Scipio-Blüme, daar wordt ook naar
de mens en het 'systeem' gekeken. Zoals bij dieetadvies
gekeken wordt naar wat iemands voedsel voorkeuren zijn,
in plaats van een standaard 'gezonde voeding' lijst mee
te geven.
Balder heeft als talent oplossingen bedenken en dat is niet
geheel onbelangrijk als arts. Het liefst zou hij dan ook een
'uitvindende arts' worden. Hij heeft een liefde voor (complexe) mensen, dus een specialisatie als psychiater is dan
niet geheel een ondenkbare keuze. Maar een uitvinder is
hij sowieso!

Kijk nou eens!

Hoogstens is het voor Aalberts teleurstellend. En dat begrijp
ik wel. Het moet voor die gemeente verschrikkelijk zijn dat een
Nederlandse boer dit op zijn geweten heeft. De bewoners zijn
het ook roerend met hem eens. “Het was makkelijker geweest
als een asielzoeker de dader was”, is de opinie in dat gehucht.
Daar zit natuurlijk wel wat in. Wij Nederlanders zijn namelijk
niet zo. Wij zijn hardwerkende, sociale, Christelijke mensen.
Althans, zo zien Friezen dat. Dat multiculti is de vernieling van
onze samenleving. Ze eten raar, zitten maar in een asielzoekerscentrum en kunnen geen normaal Nederlands praten.
Die Friezen daarentegen houden tenminste van een laffe prak,
hebben hun eigen asiel met vee en praten keurig onze taal.
Daar moet iedereen maar eens een voorbeeld aan nemen. En
zo niet? Nou, dan halen ze het kippenhok leeg en smijten ze
met eieren naar hun eigen bestuur. Zo doet het geciviliseerde
zooitje in noord Nederland dat.
Volgens een andere bewoner van Oudwoude komen dit soort
barbaarse praktijken alleen voor bij mensen die uit oorlogsgebieden komen. Zij zijn het immers gewend. Dan kunnen we
dus stellen dat verkrachtende eiersmijters uit Friesland komen.
Ik stel dan ook het volgende voor: We maken van dat kleikoppenland een heel groot asielzoekerscentrum. Ze hebben hun
eigen taal en hun kleine wereldje al. Heras laten komen en een
hek eromheen. Hoeven wij Nederlanders het alleen te negeren,
dat hele centrum met die enge mensen.
Uitgeprocedeerd? Zonder pardon terug
de klei in! Kennis zal er niet verloren
gaan aangezien de boer uit vrije wil
meegedaan heeft aan het onderzoek.
Onze bekendste buitenlandse zou zeggen: Hij is een beetje dom.

Met een knipoog naar het thema Kunstoog tijdens Kunstkracht 12 dit jaar.
De auto had daar gepast aan kunnen deelnemen!

‘Wat niet kan,
is nog
nooit gebeurd.’

door Mandy Schoorl

door Mandy Schoorl

Tegeltje

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

Gemeentelijke publicatie week 47 - 2012
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 27 november 2012
om 20.00 uur.

Raad-Debat

Zandvoortse vrijwilliger is een aanmoedigingsprijs beschikbaar. Tot 28 november kunnen nog nominaties worden ingediend. Meer informatie op www.vip-zandvoort.nl. Prijsuitreiking: vrijdag 7 december 2012 bij Pluspunt.

Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang
Gemeente Zandvoort 2012

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend
dat in de vergadering 30 oktober 2012 is besloten het “Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente
Zandvoort 2012” vast te stellen. Het gemeentelijk handhavingsbeleid voor de kinderopvang is ten opzichte van het
vorige model aangepast. In het nieuwe afwegingsmodel zijn
de meest recente wijzigingen in de regelgeving opgenomen.
Het afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Zandvoort 2012 ligt ter inzage bij de Centrale Balie en is
in te zien op de website van de gemeente: www.zandvoort.nl.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening
Zandvoortselaan 345-347
4. Vaststellen reparatieplan partiële herziening
bestemmingsplan Middenboulevard
5. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
6. Najaarsnota
7. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden
8. Sluiting

Ingekomen vergunningenaanvragen

Raad-Besluitvorming

Bentveld:
- Zandvoortselaan 377c, kappen van twee bomen,
ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-126.
- Saxenrodeweg 52-100, kappen boom op achtererf,
ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-127.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en loting
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening
Zandvoortselaan 345-347
4. Vaststellen reparatieplan partiële herziening
bestemmingsplan Middenboulevard
5. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum
6. Najaarsnota
7. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden
8. Lijst ingekomen post 20 september - 8 november 2012
9. Verslagen van de vergaderingen raad-debat en
raad-besluitvorming van 8 en 9 oktober 2012
10. 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 “Bestuur/Gemeenteraad”. De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke
website rechtstreeks uitgezonden (Bestuur/Gemeenteraad
“luisteren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag 29 november
vanaf 15.00 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Vrijwilligersprijs 2012

In 2012 stelt de gemeente opnieuw een prijs beschikbaar voor
een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort onder het thema
‘vrijwilligerswerk dat bindt’. Voor de meest inspirerende jonge

Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Dr. De Visserstraat 40, kappen boom achter het huis,
ingekomen 12 november 2012, 2012-VV-124.
- Zandvoortselaan 130, plaatsen van een hekwerk,
ingekomen 09 november 2012, 2012-VV-125.
- Swaluëstraat 2, plaatsen van een airco-unit op het dak,
ingekomen 14 november 2012, 2012-VV-128.

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

Overige verzonden vergunningsaanvragen
(opsommen verzonden vergunningen)

Zandvoort:
Bouwvergunning:
- Oranjestraat 12, gedeeltelijk vergroten van bestaande
bergingen, verzonden 15 november 2012, 2010-160 Lv
(nieuw besluit op bezwaarschrift).

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.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij kerstmarkt te Zandvoort

Om de Kerstmarkt op 15 december 2012 om 8:00 uur tot 21:30
uur een parcours aan te bieden is het gewenst om de Gasthuisplein, Swaluestraat (deels), Kleine Krocht te sluiten voor
verkeer. De burgemeester heeft hiervoor een vergunning met
kenmerk 2012/06/000575 verleend.
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 de plaatsing de borden conform model
C1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:
- op Kleine Krocht nabij Raadhuisplein;
- op Swaluëstraat nabij Swaluëstraat 3;
- op Gasthuisstraat nabij Agnetastraat;
- op Gasthuisplein nabij Kruisstraat.
2. op 10 december de borden E1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord
>>> Zie vervolg op pagina 22 >>>
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”zaterdag 15-12 van 08:00 tot 21:30 uur” te plaatsen op de locatie van de parkeervakken binnen het gebied van de kerstmarkt
op 15 december 2012.

Centraal telefoonnummer

Het verkeersbesluit met kenmerk OB/CT/2012/10/001563 ligt
ter inzage op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden
bij de balies in de ontvangsthal.

Melding of klacht?

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.

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

In een nagenoeg uitverkocht theater De Krocht traden vorige week dinsdag The Fureys en Davey
Arthur uit Dublin op. Al in juli hingen er affiches en waren er toegangskaarten te koop. Het publiek
was een gemêleerd gezelschap, maar de plaatselijke bobo’s, die je normaal gesproken overal in
Zandvoort ziet, hadden het kennelijk deze avond te druk.
Wat opviel was dat er ook veel mensen van buiten Zandvoort kwamen. The Fureys bestaan al 34
jaar en hebben meer dan 50 CD’s uitgebracht. Echt een band van formaat die vaak buiten Dublin
en zelfs in de VS optreedt. Het eerste lied was meteen een knaller, bij het tweede lied, ‘Dad’, kwamen bij enkele bezoekers de waterlanders. Om maar even aan te geven hoe divers deze avond was.
Ik vond het een hele mooie en overwegend vrolijke avond, maar wat mij erg verbaasde was dat er
totaal geen pers aanwezig was. Heb je een top-band in huis, is het volle bak en dan laat de plaatselijke en regionale pers het afweten. Nergens foto’s of een geschreven stuk te vinden. En dat is
raar. Wat ik ook raar vind is dat onze gemeenteraad afgelopen week heeft besloten het geld voor
de noodzakelijke verbouwing van de Krocht voor het zoveelste jaar in de koelkast te zetten. Onze
‘goeie ouwe’ Krocht mag zeker niet verloren gaan! Het is nog het enige echte theater dat wij in
Zandvoort hebben. Nu moet de beheerder het weer ruim een jaar met lapwerk doen, terwijl hij het
steeds drukker krijgt omdat er in Zandvoort steeds minder geschikte locaties zijn voor dit soort
evenementen. Ik hoop echt dat er in de loop van 2013 witte rook uit de schoorsteen van het raadhuis
zal komen en dat in 2014 De Krocht een facelift zal ondergaan.
Els Kuijper
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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.

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.

Inbraakpreventie is een
zaak voor iedereen

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.

The Fureys in De Krocht

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

De donkere tijd van het jaar is weer aangebroken en daardoor stijgt het aantal woninginbraken. De inbrekers heb-

ben nu meer tijd om ongezien huizen binnen te gaan en
zaken van hun gading mee te nemen. Inbrekers houden

niet van licht en lawaai maar hebben ook niet alle tijd van
de wereld. Burgemeester Niek Meijer en de nieuwe team-

chef van de politie, Michel Groenendaal, hameren op alertheid en melden.

Volgens Groenendaal is er
veel aan gelegen om melding te maken van vreemde zaken in de buurt en de
wijken. Meijer: “We hebben
liever drie keer een loze melding dan dat we niet gewaarschuwd worden. Als men
alert is, en dan niet alleen op
de eigen omgeving, kunnen
we hier een slag slaan.” De
beide heren vertellen wat er
zoal kan gebeuren als men
niet alert is. Ramen en deuren moeten uiteraard op slot,
ook als men ‘even’ een boodschap gaat doen. Ladders en

trappetjes moeten achter
slot en grendel en de bekende Kliko afvalbakken moeten
zo ver mogelijk van het huis
staan. “Een dief gebruikt
deze bakken als een trap”,
verduidelijkt Groenendaal.
Ook het hang en sluitwerk
dient onderzocht te worden. Inbraakwerende of
-vertragende sloten zijn aan
te bevelen en laat eveneens
nooit een sleutel aan de binnenkant in het slot steken.
Tevens zouden er maatregelen getroffen moeten worden voor als men op vakan-

tie is. Vraag een buur of hij
of zij de post dagelijks weg
wil halen. Een opstapeling
van post is voor de inbreker
een sein dat de bewoners op
vakantie zijn.
Tegenwoordig verplaatsen
inbrekers zich vaak op de
fiets door een wijk. Als zij
een object hebben gevonden dat inbraakgevoelig is,
komen ze vaak terug met
een auto om de geroofde
spullen te vervoeren. Als u
dus een verdacht persoon
een aantal keren binnen een
week op de fiets door uw wijk
ziet gaan, meldt u dat dan bij
de meldkamer. De politie zal
dan vaker gaan patrouilleren.
Kortom: inbraakpreventie is
een zaak voor iedereen. Steun
elkaar in de preventie en
wees alert. Meldt zaken die
volgens u niet door de beugel
kunnen want een woninginbraak heeft een grote impact.
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voetbal

biljart

SV Zandvoort was niet bij de les
SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag in eigen huis een dikke nederlaag moeten
incasseren. Het ver onder Zandvoort staande Monnickendam was de betere met het

benutten van de kansen en won met 2-5. Keeper Boy de Vet speelde zijn 100e wedstrijd
voor Zandvoort maar dat werd niet bepaald een prettige.

Voorzet van Max Aardewerk

Op voorhand zou men zeggen dat Zandvoort niet echt
een probleem zou moeten
hebben met hun gasten.
Monnickendam had maar
liefst zeven punten minder
dan onze plaatsgenoten
maar dat bleek totaal niet

uit de wedstrijd. Zandvoort
kwam, voor de derde wedstrijd op rij, eerst op achterstand en vervolgens bij
rust op gelijke hoogte. Het
verschil was dat Zandvoort
deze keer niet kon doordrukken. SV Zandvoort

hockey

kreeg legio kansen maar
verzuimde de bal achter de Monnickendamse
goalie te prikken. De Vet
deed uitstekend werk door
tot twee keer toe de bal
voor de voeten van vooral
de uitstekende rechter

spits van de gasten weg te
kapen.
De tweede helft was desastreus voor SV Zandvoort. De
Zandvoortse verdediging
was niet opgewassen tegen
drie prima spitsen die zich
helemaal uit konden leven.
Pas bij een 1-4 stand kon
Bas Lemmens de stand wat
dragelijker maken. Verder
kwam Zandvoort niet want
in blessuretijd bepaalde
Monnickendam de eindstand op 2-5.
Overige uitslagen 2e klasse
A: DVVA – Opperdoes: 2-0;
HBOK – OSV: 2-1; AMVJ –
Overbos: 4-0; AFC – ZOB: 3-1
en Haarlem/Kennemerland
– WV-HEDW werd 0-2.
Komende zaterdag speelt
Zandvoort om 14.30 uur uit
bij NFC in Amstelveen, dat
zaterdag met 3-3 gelijkspeelde bij Aalsmeer.

basketbal

2x winst voor Oomstee 1

In de thuiswedstrijd van vorige week donderdag werd het

Heemsteedse Bremmetje 2 nipt met 11-10 verslagen. Zowel
Henk van der Linden als Ton Hendriks wisten ieder maar
liefst 5 punten te scoren.

Henk van der Linden

Een week daarvoor was Henk
van der Linden uitzonderlijk
in vorm in de uitwedstrijd op
1 november tegen het team
van Van Gunsteren uit de
Haarlemse Vijfhoek. In de
openingswedstrijd tegen
Bert Fokkema wist Van der
Linden maar liefst 10 punten te scoren in de eerste
beurt. In precies 3 beurten
maakte hij zijn 14 caram

boles vol en scoorde daarmee een bijzonder record.
Ook de 2e wedstrijd werd in
winst omgezet waarvoor gewoon weer 20 beurten nodig
waren. Maarten van Jaaren
scoorde 4 punten en Jeroen
van de Bos zorgde voor nog
eens drie wedstrijdpunten,
waardoor de wedstrijd met
13-7 een echt Zandvoorts
succes was geworden.

Kampioenskansen zijn
verkeken voor ZHC

Het eerste team van The Lions trad vorige week donderdag

hockeysters, het kampioenschap in hun klasse binnenha-

damse club was voor Lions een onbekende tegenstander

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:

dan moest er, in het hol van de leeuw, gewonnen worden.

12 fanatieke, snelle, zij het niet al te grote spelers te zijn.

ABN Amro bank N.V.
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Klussenier Willem Punt
De Seniorenvereniging
Zandvoort i.o
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/Confet'ti B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Pluspunt
Reco Autoschade
Sea Optiek
SNS Bank Heemstede
Strandpaviljoen Tijn Akersloot
Toko Bintang

Simpele winst voor Lions

Abcoude kon zondag, door te winnen van de Zandvoortse

in de Bijlmer aan tegen de heren van Club 2000. De Amster-

len. Onze plaatsgenoten hadden ook nog een kans maar

die volgens de ranglijst op gelijke hoogte stond. Het bleken

Dat was net even teveel gevraagd. Abcoude won met 5-0
en is de nieuwe kampioen.

Ondanks het feit dat
Zandvoort zeer sterk begon
in de eerste helft en zeer veel
kansen creëerde, konden de
dames het helaas niet omzetten in doelpunten. Ook
de tweede helft werd goed
gespeeld maar helaas werd
ook daarin niet gescoord. De
gastvrouwen daarentegen
waren wel in staat om regelmatig het ZHC-doel te
vinden. “De wedstrijd was
bijzonder spannend en de
twee teams waren ook erg
aan elkaar gewaagd. Echter
zag Abcoude wel de mogelijkheid het een en ander
af te maken waardoor we
hebben verloren met 5-0.

We hebben nog genoeg
om aan te werken maar
iedereen is zeer fanatiek
en gaat vooruit alleen zoiets kost natuurlijk ook tijd.
Onze coach was jarig en we
hadden hem graag de winst
als cadeau gegeven, helaas
zat dat er niet in”, aldus aanvoerster Nathalie Huisman
na afloop.
Komende zondag om 11.00
uur wordt de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie gespeeld. Als ZHC
wint van VVV, eindigen ze
als tweede in de poule en
spelen ze in het voorjaar in
de promotie poule.

De Zandvoortse tactiek was
dus simpel: zowel verdedigend als aanvallend het
lengte-overwicht gebruiken. “Verdedigend gingen
we in een 3-2 zone staan,
waardoor de Amsterdamse
schutters niet in stelling
konden worden gebracht en
ze binnenin tegen een muur
van Lions spelers opliepen.
De tegenstander stond de
eerste helft ook in een zone
verdediging en doordat Lions
slordig was in de passing en
de afronding, was het met de
rust een verschil van slechts
7 punten”, zegt Sander
Verboom.
In de tweede helft maakte
Club 2000 een cruciale fout:

Ze gingen man-to-man spelen. Doordat de lange mannen nu 1 tegen 1 kwamen
te staan tegen kleinere tegenstanders kon Lions veel
scores binnenin de bucket
maken. Klaas Worp, de hele
eerste helft op de bank gezeten, werd binnen de lijnen
verwelkomt en 5 minuten
later had hij 5 intercepties,
3 assists en een loepzuivere driepunter te pakken.
En toen was het hek van
de dam. Onze plaatsgenoten scoorden met zeer veel
gemak en eindigden de
wedstrijd met een 72–43
eindstand. Topscores Lions:
Maurice Fiekert 24, Niels
Crabbendam 16 en Ron van
der Meij had 10 punten.

adverteerders

Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
ViVa! Zorggroep
VVV Zandvoort/Feestmarkt
Zandvoorts Museum
Sinterklaas actie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
Dobey Zandvoort
Filoxenia Greek Cuisine
Flair Beauty & Hair
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lunchbreek
Orbit Bloemendaal
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair
& Leatherwear
Tati Atria
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Actueel

Sinterklaas

11

ABN Amro bank
zamelt in voor
Voedselbank

Sinterklaasshow in
theater De Krocht
goed bezocht

Zie onze advertentie op de achterpagina

15

Muziek

Zandvoort maakt
kennis met jazzy
Gré van den Berg

Lachen, gieren en brullen bij Sinterklaastoneel
Dat deed het volwassen publiek afgelopen vrijdagavond tijdens de uitvoering van het

Sinterklaastoneel in theater De Krocht. Als zelfs de normaal gesproken uiterst ingehouden regisseur Ed Fransen af en toe krom lag van het lachen, geeft dat aan wat voor
toneel er werd gespeeld. Zeer kolderiek en uiterst vermakelijk.

Alle medewerkers aan het Sinterklaastoneel

Na twee dagen met de rem
erop gespeeld te hebben,
konden de Zandvoortse
leerkrachten zich vrijdag
voor een bomvolle zaal volledig uitleven tijdens de
60e (!) uitvoering van het
Sinterklaastoneel. Slechts de
lijn van het verhaal werd gevolgd maar daar hield het dan
ook echt mee op. Bepaalde
opmerkingen ontstonden

De Mannetjes
Hek Bentveld
mag toch niet

‘spontaan’ en zullen in deze
krant niet herhaald (kunnen)
worden. Ook de ‘debutanten’
deden helemaal mee, waardoor de conclusie kan worden getrokken dat het de
komende tien jaar wel goed
zit met het Sinterklaastoneel
in Zandvoort.

Verhaal

Het verhaal ging over koning

Tourmalijn (Gerard van
Diemen) die ontzettende
last van eksterogen heeft. De
koning wordt duidelijk door
zijn vrouw (Kim Hunting)
vertroeteld. Zijn minister
Macaroni (Thea v.d. Woerd),
die heimelijk verliefd is op
freule Hak tot Tak (Barbara
Ottho), zoekt stad en land af
om geneesheren te zoeken
die hem daarvan kunnen

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

fashion
fashion

‘Dat het vergunningenbeleid
is versoepeld, is dus niet
overal merkbaar’

fashion

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Leuke cadeautips
voor Sinterklaas:
Lederen handschoenen
€ 9,95
Pilotenmuts
€ 6,2 voor € 10,Tregging
€ 6,2 voor € 10,-

Sport
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verlossen. Niet een lukt dat
en de eerste 39, waaronder
Alexander Kietel en Noga
Blokki (die net als de lakei
in een trippelrol echt op
prachtige wijze door Maaike
Cappel werden neergezet)
worden uiteindelijk gevangen gezet. Doldwaze situaties ontstaan als de boeven
Ramanas (Conny Kramer) en
Robbeknol (een geweldige
inval rol van Gerard Kramer
die de helaas ziek geworden
Astrid Termaat ter elfder
uren moest vervangen) een
‘doosje’ wonderzalf, dat zij
van Jodocus (een schitterende rol van Lucas Stijnman)
weten te bemachtigen. Het
wordt later verwisseld en
daardoor werden de boeven ontmaskerd. De koning
werd ingelicht door een oud
vrouwtje (Marga Bol) waardoor Jodocus met dochter
Arabella (Cyra Böken) van de
koning als beloning mocht
trouwen en hij er en-passant
voor zorgde dat de kamerdienares Petronella (Rian
v.d. Mije) tot hofdame werd
bevorderd.

Let op!

Het redactiekantoor
van de
Zandvoortse Courant
verhuist per
1 december
naar

Hogeweg 32

Hockeydames
behalen plek in
promotiepoule

College houdt voet
bij stuk: geen hek
In juli dit jaar heeft het college van B&W besloten de vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk op het landgoed Groot Bentveld in te trekken. De commissie voor de
Bezwaarschriften heeft onlangs een advies uitgebracht
over het bezwaar en geadviseerd het bezwaar gegrond te
verklaren en het besluit in te trekken.
Vorige week donderdag
maakte het college echter
bekend dat zij heeft besloten
af te wijken van dat advies.
Zij kan zich namelijk niet vinden in een aantal veronderstellingen waar het advies
op gebaseerd is. De commissie stelt dat het college
tijdens de aanvraag van de
vergunning bekend had kunnen zijn met het werk van de
kunstenaars. Tevens stelt de
commissie dat het college op
de hoogte had kunnen zijn
van de erfdienstbaarheid die
op het perceel rust waardoor
het plaatsen van het kunstwerk feitelijk onmogelijk is.
Het college meent dat de
commissie deze veronderstellingen niet onderbouwd
heeft en ziet niet in hoe zij

van beide zaken op de hoogte had kunnen zijn. Het college vindt dat de aanvrager
haar over deze zaken bij het
indienen van de aanvraag
had moeten informeren.
Aangezien dat niet gebeurd
is, is er sprake van het verstrekken van onvolledige
informatie. Daarnaast is het
college van mening dat de
maatschappelijke onrust
onderbelicht is in het advies
van de commissie. Volgens
het college rechtvaardigen
bovenstaande punten het
intrekken van de vergunning.
De aanvrager van de vergunning, de heer Bakker, was niet
bereikbaar voor commentaar
maar had op voorhand aangekondigd indien nodig een
rechtszaak te overwegen.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor vrijwilligers
of heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden,
vrijwilligersverzekeringen en/of plichten?
Dan kunt u terecht op de website van het
Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort,
www.vip-zandvoort.nl.
Email: info@vip-zandvoort.nl
Gemeente Zandvoort

1

waterstanden

familieberichten
Wij willen het personeel van Huis in de Duinen
afdeling de Krocht
bedanken voor de liefdevolle verzorging van

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

mevr. van Akkooi - van Wachendorf van Rijn
Namens Gerrit en Will van Akkooi en familie
Dank Ineke Smit Uitvaartverzorging

In plaats van kaarten
Moedig geleefd, waardig gestorven.

Lientje Betsie Dikker-Lisser
Amsterdam, 30-1-1937

Zandvoort, 27-11-2012

We zullen je liefde en humor enorm missen.
Rust zacht, lieve schat.
Zandvoort: Loek Dikker
Amsterdam: Paul en Manon
		 Aldo, Max
		 Ellen en Marcel, Lev, Sal
Den Haag: Sandra
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Mr. Troelstrastraat 54, 2042 BT Zandvoort
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Spotlight
We zijn verschrikkelijk blij

Er is nu ook een Lip VROUWTJE bij.
Haar naam is MAREN.
Wij feliciteren Anuschka, Martijn en Senne,
En wensen hun heel veel geluk met z'n 4-en.
De trotse Oma en Opa Versteege (de Lip).

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

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

Alle kindertjes in Zandvoort
kom nu in XL
je schoentje zetten
want zaterdag
1 december komen
Sint en Piet
met toeters en trompetten.
Om 16.00 uur zijn de
Sint en alle Pieten daar
en dan ligt er voor de
kindertjes een cadeautje klaar.
Sint en Piet

er b decembe
b
m
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NOVEMBER

30 Friday Night Out - met Ben Saunders. Holland Casino,
vanaf 23.00 uur

Raadsvergadering Debat en Besluit, d.d. 27 nov.

Gemeenteraad neemt Najaarsnota
voor kennisgeving aan
Afgelopen dinsdag had de raadsvergadering Debat eigen-

lijk maar één belangwekkend agendapunt: het vaststellen
van de Najaarsnota. In feite kwam het neer op een amen-

DECEMBER

1 Sinterklaas en de verdwenen mijter Sinterklaasshow in Center Parcs, voorstelling van
16.00 tot 17.30 uur

1 Kerstmarkt - Jeugdhuis (achter de Protestantse kerk),
10.00 tot 16.00 uur

4 Cinema Nostalgie - A Christmas Carol, the musical,
aanvang 13.00 uur

14 Opening ijsbaan - Raadhuisplein
22 De Babbelwagen - Digitale fotovoorstelling

‘De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 29/11 - 05/12

SINT EN DIEGO de magische bron van Myra (NL)
ZA-ZO-WO om 12.45 uur

MEES KEES (NL)

ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE

DO t/m WO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL

Do t/m WO 21.45 uur

MOONRISE KINGDOM
WO om 19.30 uur

Verwacht: Hotel Transsylvanie 8/12 + Koning van Katoren 26/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Politiek verslag

Hans van Pelt

dement dat opgesteld was door het CDA en dat om een

zevental aanpassingen vroeg. Het college had onlangs al
beloofd om na de Najaarsnota in december te komen met
ombuigingen en bezuinigingsvoorstellen.
De gemeenteraadsleden
Gijs De Roode (CDA), Wilfred
Tates (VVD) en Virgil Bawits
(GL) konden voor hun moverende redenen niet aanwezig zijn. Bij stemming zouden
hierdoor dus de stemmen
kunnen staken.
Het CDA, bij monde van Gert
Jan Bluijs, was bijna faliekant
tegen het plan van het college om de tekorten, die onherroepelijk ontstaan in 2013, al
op voorhand te dekken door
middel van een greep uit de
algemene reserves en vroeg
om kennisneming van de
nota. De christendemocraten
hadden het plan opgevat om
de tekorten zoveel mogelijk
te dekken binnen de diverse
Programma’s van de begroting 2013. Dat komt vooral
neer op de Programma’s 1 en
3. In Programma 1 zijn vooral
de thuishulp, de schuldhulpverlening en het collectief
vervoer zaken die heel veel
geld kosten. In het recente
verleden werden die hoofdzakelijk betaald door subsidie via het Gemeentefonds,
vanuit Den Haag. Nu daar
ook de broekriem aangehaald moet worden, komt
er in dat fonds ruim 200
miljoen euro minder en dat
tekort wordt naar ratio verdeeld over de gemeenten.
Programma 3 gaat over de
subsidies.
Willem Paap (SZ) en Nico
Stammis (PvdA) zeiden te
willen wachten met commentaar op de nota totdat
het college met de dekkingsvoorstellen zou komen. Bluijs
gaf aan dat er de laatste jaren eigenlijk niet goed is om-

gegaan met afspraken die
gemaakt zijn. “We zijn niet
in staat om de crisis te bestrijden door de juist beslissingen op het juiste moment
te nemen. We lopen achter
de feiten aan. In 2010 werd
een vereenvoudigde planning en controle cyclus in de
Voorjaarsnota opgenomen
maar daar heeft de raad,
het college en de organisatie
zich niet aan gehouden. Als
we dit hadden doorgevoerd
dan hadden we nu in een
andere situatie gezeten”, aldus Bluijs, die nog even doorging: “Probleem is nu dat er
een gigantisch tekort is ontstaan. We moeten zoeken
naar een sluitende dekking
voor 2013 en het meerjarenperspectief. In programma
1 komt er een tekort in 2013
van € 569.000, dit zou u af
moeten dekken. Moet u bijramen? Trek dan aan de bel!
Het moet anders, maar hoe
gaan we dat doen?”
Robbert de Vries (D66) zei
dat volgens zijn partij de
dekkingsvoorstellen ondoordacht waren, waarop Toonen
hem meldde dat er helemaal
nog geen dekkingsvoorstellen van het college zijn. “Daar
praten wij nog over”, zei de
wethouder. De Vries antwoordde daarop dat D66
“denkt dat ze ondoordacht
zijn”. Michel Demmers (GBZ)
vindt dat er bij de subsidies
veel te halen valt, want volgens hem zijn die tussen
2006 en eind 2011 meer dan
verdubbeld. Toonen merkte
in zijn antwoord op dat er
alleen al de kosten van de
VVV Zandvoort in opgenomen zijn en “ik ben blij dat

column

Achtbaan

Zondagochtend droomde ik
over Zwarte Piet (iets met een
burgemeester en een ladderwe dat gedaan hebben”.
wagen), toen ik wakker werd
Ellen Verheij (VVD) zei dat
van gekletter in de tuin, naar
Zandvoort alle uitgaven
wat later bleek afkomstig van
moet herzien en bezien.
plastic delen van een poppen“Het uitgavenpatroon moet
huis. Waarom het poppenhuis
aangepast worden. Laten wij
daar stond? Geen idee. Grote
daar kritisch naar kijken. Er is
kans dat het dus mijn idee was.
ook geen geld voor incidenNadat ik vervolgens de wind
tele subsidies. Je kan niet
tegen de ramen hoorde bonelke aanvraag honoreren.
ken, wist ik het. De jaarmarkt
Tekorten moeten we ophefging niet door.

fen daar waar ze ontstaan”,
zei de liberale voorvrouw.
Impopulaire maatregelen
zijn daarin wellicht nodig.
Deze mededeling schoot
Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
in het verkeerde keelgat en
hij verweet de VVD keihard
de minima aan te willen pakken. Volgens Nico Stammis
(PvdA) schraapt de VVD aan
de minima, hetgeen Verheij
bestreed.

En ik had me er zo op verheugd.
Vooral op de lange wandeling
van huis naar Raadhuisplein.
Normaal gesproken kun je bij
wijze van spreken van ons huis
in het vijvertje van het raadhuis
spugen, maar als er grote markt
is in Zandvoort, dan doen we er
zomaar drie kwartier over. Op
jaarmarkten hebben mensen
opeens nul haast meer. Het is
alsof je in een tijd stapt, waarin
Nederland 1 de enige zender en
Toonen zei in zijn antwoord
de watertoren nog een waterdat niet alleen Zandvoort
toren was. Slo-Mo. Tel daarbij
zich in zwaar weer bevindt:
op dat de twee dames in mijn
“We mogen constateren
leven altijd wel meerdere keren
dat iedere gemeente in
iets zien onderweg en de aanNederland al 4 jaar in een
zienlijke vertraging is daarmee
netelige positie zit, en niet
verklaard. Waarom ik gedwee
Zandvoort alleen.” Hij is het
mee loop, is omdat er altijd een
met het amendement eens
omgebouwde caravan staat,
“als de cijfers die daarin
die Spaanse Churros verkoopt.

staan weggepoetst worden”.
Tevens stelde hij voor om
het stuk in tweeën te splitsen: een amendement (met
weggepoetste cijfers) en
een motie. Verder beaamde
Toonen dat tekorten op bepaalde zaken binnen het
eigen Programma opgelost
moeten worden.

Beetje storm en goodbye,
jaarmarkt. Onlangs zei Peter
Timofeeff met een staalhard
en snorloos smoelwerk, dat
we ons leven erop moesten
gaan instellen, dat er barre
weersomstandigheden op
komst zijn, de komende jaren.
Arme marktkooplui, arme kermisklanten. Dit was nog een
Toen na deze vergadering de
zomerbriesje vergeleken bij
vergadering Besluitvorming
wat ons te wachten staat. En
begon, had Bluijs, mede
het gaat toch al zo slecht met
namens een aantal andere
hun handel. Toen de kermis aan
partijen, inderdaad het
de boulevard stond, ben ik met
amendement aangepast.
onze steeds minder kleine meid
Bij stemming bleek dat het
tig keer in de achtbaan geweest.
amendement werd aangeOp een goed moment vroeg de
nomen met alleen de stem
uitbater aan me: “Kopen?” Hij
van Demmers tegen. Dat
meende het echt. Twee
herhaalde zich bij de stemton. Toch interessant. Kan
ming over de Najaarsnota.
ik ’m misschien tijdens
De motie werd niet geraadsvergaderingen tussteund door GBZ, D66 en
sen Van Vessem en het
Carl Simons (OPZ).
raadhuis parkeren.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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burgerlijke stand

17 november - 23 november 2012
Geboren:

Troy, zoon van: van Westerloo, Johannes en: de Boer, Paula
Harriët.
James Daniel, zoon van: Jones, Tobias Oliver en: Liebers, Penny
Geertruida Helena Catharina.
Sofie Noa Lynn, dochter van: Bok, Sander en: Paap, Bibi Laura
Louise.

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat
er leeft. Verzamelen bij de Duinrand, na afloop koffie drinken
bij Pluspunt. Ook bij regen. Inclusief entree waterleidingduinen
en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Dinsdag 10:00 – 11:00
15 januari t/m 26 maart

Ondertrouwd:

Hatha Yoga 		

Overleden:

Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er
wordt gewerkt met eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert
rustiger en evenwichtiger te worden.Voor soepele gewrichten,
spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00
9 januari t/m 17 april
Vrijdag 11:00 – 12:00
11 januari t/m 26 april

Koster, Dillon en: de Muinck, Elles Jacobine.
Boting geb. de Wringer, Greta Annie, oud 86 jaar.
Vliek, Gerardus Antonius, oud 92 jaar.
Hoekema geb. Schevel, Tjitske, oud 83 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. L. Rasser uit IJmuiden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
www.aap-parochies.nl
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur mevr. M. Holt
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

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

Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en
vermogen. Je mag gerust meedoen op een stoel.
Donderdag 14:30 – 15:30
10 januari t/m 25 april

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00
t/m 13 december
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.		
24 januari t/m 18 april

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om de cursus te volgen dient u in het bezit te zijn van een Apple
iPad, deze moet echt van Apple zijn!
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden.
Dinsdag 12:30 – 14:30
22 januari & 29 januari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 vingers! Het is de bedoeling dat de
cursisten thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45
31 januari t/m 25 april

Een spel voor hoofd en handen. Over de hele wereld wordt bridge
gespeeld. Het is dus niet moeilijk om partners voor dit spel te
vinden. Houd uw hersenen in conditie, blijf fit en actief.
Maandag 19:30 – 21:30
28 januari t/m 22 april

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's.
Donderdag 19:30 - 21:30
28 februari t/m 4 april

Excel
Medische gym

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Seniorenvereniging Zandvoort

Bridge voor beginners

Druk: Dijkman offset

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Iedereen is welkom van dinsdag t/m zondag
openingstijden van 12:00 -/ 20:00 uur
Nederlands / Indisch restaurant
Toko Bintang Haltestraat 34
Afhalen en bezorging Tel: 023 - 571 2800

Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige
resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te
snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00
30 januari t/m 27 maart

het meest gebruikte rekenprogramma
Dinsdag 19:30 - 21:30
26 februari t/m 26 maart

Visseringsweg 40, Diemen

Lekkere gezonde Hollandse maaltijd
voor maar € 8,50 senioren of dagmenu

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden.

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Zandvoortse Senioren
samen aan tafel

Speciaal voor rug, nek en andere medische klachten.
Vrijdag 9:30 - 10:30
25 januari t/m 21 juni

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en
houdt rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 21 januari t/m 22 april
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl 023. 57.40.330
Voor proeflessen kunt u contact opnemen met
Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

22 november 2012 was een dag met historie
want na maanden vergaderen en voorbereiden
hebben we ons echt en serieus van de ANBO afgescheiden.
De Seniorenvereniging Zandvoort is nu opgericht
en worden de pijlen op 300 leden en meer gericht
24 november meldde zich een bijzonder lid aan
Sint Nicolaas is zijn naam.
Hij is met advocaat en slagroom als lid gestrikt
en als oudste lid zeer geschikt.
Met nu al 285 leden op de teller
wordt DSVZ een bestseller.
1 januari 2013 gaat het echt beginnen
en gaan we veel activiteiten verzinnen.
Er is een wijs besluit genomen
de Seniorenvereniging Zandvoort is er gekomen!
Els Kuijper
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Evaluatie cameratoezicht centrum
De gemeente Zandvoort heeft zes maanden geleden

cameratoezicht in het centrum van Zandvoort ingesteld.
De proef zou na deze 6 maanden geëvalueerd worden en
dat gaat op 6 december aanstaande gebeuren.

Een van de geavenceerde camera's in de Haltestraat

Op verzoek van en in samenspraak met het Korps
Landelijke Politie Diensten
(KLPD) werden er een aantal

camera’s op strategische en
overzichtelijke plaatsen in het
uitgaanscentrum van onze
woonplaats opgehangen. De

proef behelsde de opstelling
van een vijftal technologisch
zeer hoogwaardige camera’s
die bij eventuele calamiteiten
voor een reactie zouden kunnen zorgen of, eventueel later,
het nodige bewijsmateriaal
zouden kunnen aanleveren
waarmee Justitie raddraaiers
binnen het uitgaansgebied in
de kraag zou kunnen vatten.
De evaluatie vindt donderdag 6 december plaats in
de raadszaal en start om
17.00 uur. De avond is openbaar en via de ingang op het
bordes voor een ieder vrij
toegankelijk.

Omgaan met ruzie en agressie

Ruzie en agressie. Het lijkt wel of steeds meer mensen een
kort lontje hebben. Wat opvalt is dat ook veel kinderen een

grote mond hebben. Tegen hun ouders, maar ook tegen
wildvreemden waar ze normaal gesproken respect voor
zouden moeten hebben.

Het is de hoogste tijd dat die
jeugdige agressie vroeg in de
kiem wordt gesmoord. Als het
aan Martika Kloppenburg ligt,
moet dat mogelijk zijn. Zij is
verpleegkundige in de jeugdgezondheidszorg en verzorgt in Zandvoort voor het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) regelmatig workshops
over het omgaan met ruzie
en agressie.
Kloppenburg gaat daarbij uit
van methode Triple P, een uit
Australië afkomstig opvoedkundig programma waarbij
ouders een positieve opvoedstijl wordt aangeleerd.

Hierdoor verminderen, zo is
wetenschappelijk vastgesteld,
gedragsproblemen bij kinderen. Kloppenburg beaamt
dat. Bij de workshops praat
zij met de ouder(s) die kampen met kinderen die ruzie
maken of zich agressief gedragen. “Ik verdiep me dan in
de gezinstoestand en probeer
oplossingen aan te dragen
volgens Triple P. Want dat is
wat ouders willen horen: hoe
bereik je dat je afkomt van de
ruziesfeer. Belangrijk daarbij
is ook dat je op een positieve
manier met opvoeding bezig
bent. Geef eens een complimentje, niet altijd negatieve

dingen benadrukken”, aldus
Kloppenburg.
Behalve voor gezinnen zijn
de workshops ook interessant voor peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven. Daar
is het van belang dat kinderen
leren delen en samenspelen.
Kloppenburg: “Voor ernstige
gezinsproblemen zijn er cursussen op maat, waarbij onder
andere huisbezoeken worden
gebracht om de gezinssituatie van nabij mee te maken.
Daarop kun je dan inspelen
in de vorm van aanwijzingen
en tips. Er zijn trouwens ook
workshops voor leren luisteren en slaappatroon.”
CJG Zandvoort is gevestigd
aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg
24a. Bel voor meer informatie:
088-9958377 of ga naar www.
cjgzandvoort.nl.

Zandvoort Schoon!? ziet Groene Piet

Op Pakjesavond geeft Sinterklaas veel kinderen elektrisch speelgoed. Een
spelcomputer, digitale fotocamera of MP3-speler staat hoog op het verlanglijstje. Maar wat gebeurt er met het oude elektrisch speelgoed dat niet
meer gebruikt wordt?
Lever het 6 december in op de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20. Zo
zorgen we er samen met Wecycle voor dat deze optimaal worden gerecycled.

Cadeautje

Gemeente Zandvoort

De eerste honderd inwoners die afgedankte elektrisch apparaten inleveren
krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje! Let op: op = op!
Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een familiebox
hotelovernachting.*
Recyclen doen we samen met Wecycle en Zandvoort Schoon!?
www.wecycle.nl
*Er worden 25 familiebox hotelovernachtingen verloot onder alle uitgegeven kanskaarten.

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)

Jaarmarkt afgelast
wegens de storm

De feestelijke Jaarmarkt
die zondag zou worden gehouden, is in verband met
de storm door de organisatie afgelast. Een verstandig
besluit in verband met de
veiligheid voor zowel de
marktkooplui als voor de,
eventuele, bezoekers. Of
er een nieuwe datum gepland wordt, is vooralsnog
niet bekend, maar een feit is
dat veel ondernemers extra
hebben ingekocht.

Onjuistheden artikel
dienstverlening

In het artikel over de gewijzigde dienstverlening, in de
editie van vorige week, zijn
wat onjuistheden geslopen. Zo staat er dat de deur
van het gemeentehuis ’s
middags gesloten zal zijn,
maar dat is onjuist. Tevens
kan men ’s middags een
afspraak maken voor zaken
die ook ’s ochtends via de
centrale balie afgehandeld
kunnen worden. Ten slotte
kan een paspoort, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, niet digitaal worden
aangevraagd.

Kerstmarkt

Op zaterdag 1 december
van 10.00 tot 16.00 uur
wordt er een kerstmarkt
bij de Protestantse kerk georganiseerd. Kinderen van
verschillende scholen hebben geknutseld voor deze
markt en die spullen worden daar verkocht. Verder
zijn er allerlei leuke spulletjes te koop zoals: kerststukjes kerstkaarten en allerlei andere kerstknutsels.
Uiteraard wordt iedereen
uitgenodigd voor een kopje koffie of thee met een
heerlijk stukje taart ! Ook
zijn er elk heel uur voor de
kinderen workshops waar
ze, zeepkettingen, vilten en
eigen kerstballen en kerstkaarten kunnen maken. De

opbrengst is voor het goede
doel.

Cinema Nostalgie

Op 4 december staat de
deur van Circus Zandvoort
speciaal voor senioren weer
open. Cinema Nostalgie
draait deze keer de film ‘A
Christmas Carol, the musical’. Het ontvangst met
koffie/thee en cake is vanaf
13.00 uur en de film begint
om 13.30 uur. Kosten: € 7 inclusief Belbus, film, koffie en
toeslag. Indien u gebruik wilt
maken van de Belbus, kunt u
zich opgeven bij Pluspunt, tel.
5717373. Losse kaarten (zonder Belbus) zijn op de dag zelf
à € 6 te koop bij de kassa van
Circus Zandvoort. Het echtpaar Luijkx is aanwezig om u
te helpen bij de instap in de
lift en/of naar de stoel.

Stijgende lijn

Een onafhankelijk jury heeft
de landelijke café Top 100 lijst
bekend gemaakt waar uit de
ruim 8000 café bedrijven er
100 door middel van een aantal mystery visits beoordeeld
en geselecteerd zijn. Op de
lijst met 100 geselecteerde
cafés stond ook café Koper
uit Zandvoort. Zo te zien zit
er een stijgende lijn in want
gestegen van ‘aanrader’ naar
plek 67 in 2010 en plek 57 in
2011, is nummer 45 in 2012
een prachtige plaats. Volgend
jaar weer een stapje hoger?

Sinterklaas in de
Agathakerk

Komende zondag, 2 decem
ber, zal Sinterklaas zijn
opwachting maken in de
Agathakerk aan de Grote
Krocht. De Goedheiligman
is al jaren niet meer in de
katholieke kerk in Zandvoort
geweest en dus is het hoog
tijd dat hij weer eens acte de
présence geeft. Zijn bezoek
is na de mis vanaf circa 12.45
uur en de Sint zal ook een
paar Zwarte Pieten meenemen. Sinterklaas meldde de

Zandvoortse Courant dat
hij blij is om de geheel verbouwde Agathakerk nu eens
te kunnen aanschouwen.

Jingle voor Esprit

De damesmodezaak Emo
tion By Esprit, gelegen in
het Jupiter Plaza, gaat per
1 december op de tekstpagina’s van de lokale radiozender ZFM adverteren.
Voor de advertentie is een
bijzondere ondersteuning gevonden: een jingle
ingezongen door de bekende Natascha Vergeer
uit het populaire televisie
programma The Voice of
Holland. Winkeleigenaar
Bart Wijnberg heeft haar
kunnen strikken en is ervan
overtuigd dat het een succes wordt.

Taizé bijeenkomst

In de komende Taizé bijeenkomst op vrijdag 7 december in de Agatha kerk heeft
de werkgroep gekozen
voor een tekst van de profeet Jesaja, waarin hij ‘Gods
woord als voedsel ervaart’.
Maar niet alleen een goed
gekozen woord kan voedsel
zijn, ook muziek kan je accu
opladen. In de dienst zal
weer veel worden gezongen en gebeden, waarbij
een link wordt gelegd naar
kerkleraar Augustinus die
zei dat zingen ‘dubbel bidden’ is. Het inzingen begint
om 19.00 uur, de dienst zelf
is om 19.30 uur. Na afloop is
er koffie en thee.

Nieuwjaarsduik nr. 53

Nog iets meer dan een
maand en dan zit het jaar
er alweer op. Het nieuwe
jaar wordt in Zandvoort
traditiegetrouw ingeluid
met een Nieuwjaarsduik.
Ook dit jaar zullen enkele
duizenden op 1 januari rond
14.00 uur het koude zeewater in rennen. De locatie is
evenals voorgaande jaren
bij Beachclub Take Five.
5
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Vraag nu alvast de ZandvoortPas 2013 aan!
zie pagina 19

APK

Aanbieding
Gerecht naar keuze: € 12,50
Gyros
Musaka
(of vegetarische Musaka)
Stifado
Lams-/rundvlees
Zalmfilet
Alle gerechten met rijst,
friet en saladebuffet

Zaras Griekse specialiteiten
Haltestraat 7 | tel. 5716631
www.zaras.nl
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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

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Twee nieuwe bedrijven in Zandvoort gevestigd
Binnenkort is Zandvoort weer een tweetal nieuwe winkels rijker. Op 1 december wordt aan de Kerkstraat 2b/

hoek Thorbeckestraat de eerste winkel in Nederland van
het bekende lingeriemerk ‘Naturana’ geopend. Even later

zal Myscootershop.nl aan de Burg. Engelbertsstraat de
deuren openen.

Vlnr: Ellen Kuypers, eigenaresse Anjo Meijer en Anja de Graaf

Het van oorsprong Duitse
bedrijf Naturana bestaat al
sinds 1917 en heeft inmiddels 49 eigen winkels in
Europa. Deze groothandel/
producent levert al jarenlang aan grootwinkelbedrijven in Nederland zoals
Livera, V&D en de Makro,
maar een eigen winkel bestond hier nog niet. De spe-

cialisatie: lingerie, nachtgoed en badgoed, ook voor
heren. Van functioneel tot
exclusief en extravagant,
in verschillende prijsklassen en verschillende labels.
Eigenaresse Anjo Meijer
heeft de Zandvoortse dames Ellen Kuypers en Anja
de Graaf aangetrokken die
de zaak zullen gaan draaien.

Klaas Enthoven kampioen
jeu de boules

Myscootershop.nl

Naast een nieuwe lingeriezaak, komt er ook een
nieuwe scooterzaak in
Zandvoort. Makelaar Nick
ten Broeke overhandigde
de sleutels van het pand,
waar voorheen Woonwinkel
Zandvoort gevestigd was,
hoek Burg. Engelbertsstraat/
Zeestraat, aan Jos Koelewijn
en Rianne Klinkenberg die
daar Myscootershop.nl zullen gaan starten. De beide
ondernemers hebben al een
groot bedrijf in Noordwijk
in deze branche en vonden
het punt van het pand der-

mate interessant dat zij er
een tweede bedrijf gaan beginnen. Zij zullen niet alleen
scooters en toebehoren gaan
verkopen maar ook zullen er
eventuele reparaties uitgevoerd gaan worden.
In de veelbesproken mindere economische tijden is
het zeer positief dat deze
bedrijven voor Zandvoort
hebben gekozen. Namens
de Zandvoortse Courant heten wij de ondernemers van
harte welkom en wensen ze
veel succes met hun nieuwe
zaak.

Vlnr: Nick ten Broeke overhandigt de sleutels aan mede-eigenaar
Rianne Klinkenberg

Ger Daniels neemt afscheid
van Pluspunt

Klaas Enthoven is vorige week uitgeroepen tot kampioen

De Heemsteedse kunstenaar Ger Daniels (1943), docent

terlijk iedereen, vaak via geleide goten, dit aangename

mee. In 20 jaar heeft hij vele Zandvoorters les mogen

jeu de boules van SC Unicum ’73, de sportclub waar let-

spel kan spelen. Enthoven had, aan het einde van het seizoen, met 179 punten slechts één punt meer dan Annelies
Comijn en 4 punten meer dan Marcello Mauras. Vol trots
nam hij dan ook de kampioensbeker in ontvangst.
Begeleider Gerard Schilp
zand had maar liefst 8 bekers voor de eerste acht
plaatsen en was blij dat er
zoveel van de club gebruik
gemaakt wordt. De club
steunt zwaar op vrijwilligers, waarvan er enkele
dit ‘werk’ al jaren doen. Zij
kregen dan ook terecht een
groot compliment. Een zeer
geslaagde en sfeervolle
prijsuitreiking met een voortreffelijke catering verzorgd
door de dagbesteding van
Nieuw Unicum.
Overige prijswinnaars: 4:
Johan van Doorn (136 punten); 5: Peter de Jager (135);
6: Elly van der Voort (116);

Jeu de Boules- Klaas Enthoven

7 Thea van Pasen (113) en
8: Jacoline den Haan (78).
Vanaf de tweede woensdagavond in 2013 start het
nieuwe seizoen voor het jeu
de boules.

aquarelleren bij het open atelier van Pluspunt, stopt er

geven in de wereld van acrylverf, koolpotlood, olieverf of
ander schilder- en tekenmateriaal.
Vele groepen leerden de fijne
kneepjes van het etsen en
aquarelleren bij hem. Daniels
is een kunstenaar in hart en
nieren. Zelf maakt hij schitterende werken op groot doek,
die u kunt bewonderen op
www.danielslaas.nl.
De kunstenaar heeft 20 jaar
voor de groep gestaan. Hij
is begonnen in het Stekkie,
dat later Pluspunt werd, met
drie volle groepen. Hij komt
nog elke dinsdag op de fiets
vanuit Heemstede naar
Pluspunt om de inmiddels
samengevoegde groep van
aquarellen en open atelier
enthousiast te ondersteunen met zijn hulp en advies.
Op dinsdag 11 december
wordt er afscheid van hem
genomen. Geïnteresseerden

Galerie Pluspunt- Ger Daniels

zijn welkom om tussen 13.00
en 14.00 uur hem de hand
te komen schudden onder
het genot van een drankje
in Pluspunt Zandvoort,
Flemingstraat 55. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met Hella Kuiper,
tel. 5740330 of via: cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl.
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Uit de hoek van
de ondernemers
In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de
voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de
centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze
week Werner Coenraad, vicevoorzitter van de Vereniging
van Strandpachters Zandvoort.
Unieke combinatie van winkelen,
strandwandeling en drankje doen
De Vereniging van Strandpachters Zandvoort (VSZ) behartigt de belangen van de aangesloten strandpaviljoens.
Over een lengte van negen kilometer breed zandstrand
staan er in onze badplaats bijna 40 paviljoens, waarvan
vijf op het naaktstrand. Tegenwoordig zijn er ook vijf paviljoens die het hele jaar door open zijn. Dit is feitelijk een
nieuwe tak van sport, daar Zandvoort al sinds mensenheugenis een badplaats is waar men voornamelijk in de zomer
vertoefde. Een bekend Zandvoorts gezegde luidt dan ook:
‘na de zomer is Zandvoort weer voor de Zandvoorters’.
Voor ondernemend Zandvoort is alleen het zomerseizoen
echter niet meer toereikend. Jarenlang had Zandvoort als
grote voordeel dat onze middenstand op zondag open
mocht zijn. Dit leverde een toeloop van bezoekers uit de
hele regio op. Helaas is dit niet meer vanzelfsprekend.
Men kent tegenwoordig in heel Nederland koopzondagen
en winkelketens met uitgebreide horecavoorzieningen.
Hiervoor hoeft men dus niet meer naar Zandvoort te komen. Echter de combinatie winkelen, een strandwandeling
maken en aansluitend een drankje drinken in het dorp of
op het strand, dat kan alleen in Zandvoort.
De jaarrondpaviljoenhouders willen deze unieke combinatie
weer bekend maken in de regio door middel van het teruggeven van parkeergeld aan hun bezoekers van maandag tot
en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur (tot 1 maart 2013).
Met deze ludieke actie hopen zij het imago van Zandvoort
in de winter op te krikken en het signaal af te geven aan de
gemeente dat Zandvoort met een vriendelijk parkeerbeleid
een machtig mooi marketingmiddel heeft om bezoekers
naar onze prachtige badplaats te lokken (zeker in de winter).
Deze aantrekkingskracht zal heel ondernemend Zandvoort
ten goede komen. Met de gemeente Zandvoort en het
college van B&W in het bijzonder, heeft de VSZ regelmatig
contact over alle activiteiten op het strand. Ook de banden
met venters op het strand zijn de laatste weken weer aangehaald. Samen met de ondernemers in het dorp hebben
wij de bezoekers van Zandvoort een hoop te bieden.
Met de politie bestaan er afspraken op het gebied van
de veiligheid op het strand, waar in de zomermaanden
honderdduizenden mensen recreëren. Uitgangspunt
voor de VSZ is het de toerist en dagrecreant zoveel
mogelijk naar de zin te maken. Het
strand is een uitermate belangrijke
trekpleister voor Zandvoort en dat
willen we graag behouden. Op die
manier blijft Zandvoort aantrekkelijk
voor iedereen.
Werner Coenraad
Vicevoorzitter - Vereniging van
Strandpachters Zandvoort
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant
Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Laat u niet verrassen
door de winter…
De temperatuur daalt, dus tijd om de auto winterklaar
te maken. Winterbanden zorgen bij een temperatuur
onder de 7 graden voor een betere prestatie.

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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

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.

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

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur
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Herten kunnen nu eenmaal niet vliegen
Er is al veel gedaan om de damherten die in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) rondlopen, binnen het

terrein te houden. Zo zijn er hoge hekken, wildspiegels
en een wildsignaleringssymsteem geplaatst om te voor-

komen dat de herten overlast en schade veroorzaken.
Desondanks zijn er afgelopen weekend twee herten
aangereden op de Zeeweg en is er een hert gewond
geraakt in de Zuidduinen van Zandvoort.

van het AWD gebied damhertwerend zijn. Ondanks
allerlei aanpassingen worden er toch weer damherten
langs de Frans Zwaanstraat
en de Zuidduinen geconstateerd. In aantal wel minder
dan vorige jaren, maar kennelijk hebben ze de open
plek langs het strand ontdekt waar nog geen hek
staat en wat er waarschijnlijk ook niet komt. De loslopende herten komen niet
alleen uit het AWD-gebied
maar ook uit de zuidkant
van de Kennemerduinen,
waar helemaal geen hekken zijn.

Insprongplekken

Opgejaagde herten kunnen niet meer terug

De laatste twee tracés waar
nog hekken geplaatst moeten
worden zijn in de gemeente

Bloemendaal. Als deze zijn geplaatst zullen alle hekken aan
de noord-,oost- en zuidzijde

ZRB sponsorloop voor
actie Serious Rescue

Om de herten die buiten
het terrein lopen weer terug te kunnen drijven zijn
bij de publieksingangen van
het AWD-terrein wildroosters en draaideuren in de
hekken geplaatst. Ook zijn
er door middel van het ophogen van de grond langs
het hek, aan de kant van de
weg, drie insprongplekken
gemaakt zodat een hert

weer terug kan naar zijn
leefgebied. Twee langs de
Zandvoortselaan en een bij
de Bodaan.
Blijkbaar zijn er toch te weinig insprongplekken, want
zo kan het gebeuren dat er
in de zuidduinen herten opgejaagd worden door loslopende honden en in paniek
alsnog proberen terug te
springen over de hoge hekken, met als resultaat dat
ze gewond raken bij hun
poging. Een extra insprongplek daar is bij navraag geen
optie want, zo wordt geredeneerd, als een hert via deze
ophoging naar het AWDterrein kan gaan, dan kan
een hond er natuurlijk ook
over en dan zou het leed
helemaal niet te overzien
zijn. Misschien kunnen hondenbezitters extra alert zijn
als er een hert losloopt en
eventueel hun hond onder
appel houden. Een directe
oplossing is er vooralsnog
niet. Zwaargewonde herten
zullen door afschot uit hun
lijden worden verlost.

Hulp via Voedselbank
Sinterklaas is het feest van en voor alle kinderen. Helaas zijn
er ook kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, omdat

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) doet ook dit jaar

daarvoor weinig of geen geld is. Om deze kinderen ook een

groot aantal Reddingsbrigades uit Nederland. Ze varen

hulp van honderden medewerkers van de ABN AMRO.

mee aan Serious Rescue, een 3 daagse vaartocht door een

fijne Sinterklaas te bezorgen, krijgen Voedselbanken dit jaar

mee om zo geld op te halen voor het Glazen Huis van Serious Request van 3 FM.

Drie Dj’s sluiten zich op in
het Glazen Huis in Enschede
om dit keer geld in te zamelen voor een vaak genegeerd
probleem: mondiale babysterfte door ondervoeding
en gebrek aan medicatie.
Dit jaar varen de redders op
21, 22 en 23 december van
Arnhem naar Enschede.
Om nog meer geld op te
halen voor dit goede doel
organiseren de Zandvoortse
deelnemers komende zaterdag 1 december een sponsorloop. Er wordt hardgelopen van reddingspost
noord, post Piet Oud, naar

reddingspost zuid, de post
Ernst Brokmeier, en terug.
Dit is ongeveer een afstand
van 4 kilometer. Fanatieke
deelnemers mogen deze
afstand tweemaal lopen
en daarmee de 8 kilometer
voltooien. Vanaf een sponsorbedrag van € 10, meer
mag natuurlijk ook, mag
iedereen meelopen voor
het goede doel. Doet u ook
mee?
De start is zaterdag om
10.00 uur en u kunt zich
vanaf 09.00 uur laten registreren. Neem wel warme
kleding mee voor na de loop.
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Overgang naar kwakkelweer rond maandwissel
Compleet winterweer wordt het waarschijnlijk (nog)

niet voordat Sinterklaas zijn verjaardag viert, maar we

gaan wel overschakelen naar een kwakkelscenario.
Officieel houdt dat in dat het gedurende de nachten tot

lichte vorst komt en dat de temperatuur overdag weer
oploopt tot enkele graden boven het vriespunt.
Vrijdag wordt het landelijk
bijvoorbeeld een graad of
4-5. Zandvoort komt dan
nog uit op 6-7 graden. Het
valt op dat veel mensen de
term ‘kwakkelweer’ te pas
en te onpas gebruiken, ook
bij 18 graden, maar juist
de kwakkel(temperatuur)
bewegingen rondom het
vriespunt zijn evident in het
verhaal.
De bovenlucht gaat allengs
verkillen in het tweede gedeelte van de week en dat
komt door een koude depressie die zich tot boven
het Europese continent
gaat uitstrekken. Wij geraken vervolgens aan de
noordwestkant van dit laag
en de wind kiest daardoor
voor een noordelijke variant.
Echt koud wordt het niet in
Zandvoort en omgeving de
komende zeven dagen. Dat
komt vanwege luchtaanvoer over het nog relatief
milde Noordzeewater, dat
nog een temperatuur van
rond de 10 graden heeft
momenteel. Als de van origine koude lucht enige honderden kilometers over dat
water strijkt loopt de temperatuur van de lucht alleen
maar op.

Bankmedewerkers vullen de pakketten

Zo kreeg ook de Voedselbank
in onze regio hulp. De medewerkers van ABN Amro
Zandvoort hebben dinsdagavond ervoor gezorgd dat de
kinderen allemaal een spannend pakket krijgen met
daarin allerlei lekkers en leuke
dingen. De Dekamarkt aan de
Oranjestraat vond het een
dermate sympathieke actie,
dat zij voor een extra invul-

Het weer wordt vanaf
woensdag gekenmerkt
door veel bewolking met
daaruit af en toe wat lichte
regen en de zon laat zich
weinig of zelfs niet zien.
Tegen het weekend kan een
bui ook een winters tintje
krijgen in de vorm van wat
stofhagel en heel misschien
al een verdwaalde vlok natte sneeuw indien de bovenlucht op 1500 meter hoogte
voldoende is afgekoeld. De
kans op wat nachtvorst
neemt toe vanaf vrijdag,
dus misschien dat sommige lezers de autoruiten een
keer moeten ontdoen van
een laagje ijs. Vooral als de
auto op een wat meer open
plaats staat geparkeerd is
de kans op een laagje ijs op
de ruiten groter.
Nog een interessant feitje
tenslotte. Uw trouwe weerman zit deze week exact 35
jaar ‘in het weer’ en begon
anno december 1977 met
het optekenen van de diverse weergegevens. Iets
dat hij in wezen nu nog
doet. De maandprognose
december is er trouwens
op 29 november via 09001234554.
weerman Marc Putto

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

7

6

6

6

Min

3

1

1

2

Zon

30%

25%

25%

25%

Neerslag

35%

30%

40%

45%

Wind

n. 4

nw. 4

zw. 4

wzw. 4

ling van de pakketten zorgde.
Deze samenwerking met de
Voedselbank is een initiatief
van ABN AMRO Foundation.
Via deze foundation geeft
ABN AMRO invulling aan haar
maatschappelijk betrokken
ondernemen en richt zich op
groepen die, om wat voor reden dan ook, minder kansen
hebben in de maatschappij.

Weer
Temperatuur
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Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor gedegen
vakwerk op basis van
een laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

A

N

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 Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
.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
.........................................................
Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

D
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GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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.
.........................................................
Autobedrijf
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Blauwe
(kinder)
bril gevonden
op de stoep voor de AH
bij de Grote Krocht .
Voor afhalen bel:
06-53537161
.........................................................
Reserveer nu al
Bel, mail of Twitter
The Hedi’s International

O

R

Gespecialiseerd
in Porsche
en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................
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)
.........................................................
Woonwinkel De Bode
zoekt verkoopster
voor de zondag
van 10 tot 18 uur
Meer informatie:
tel. 5718845
.........................................................
Stucadoor
heeft tijd over
voor € 6 p/m2.
Ook schilderwerk mogelijk
€ 15 p/u.
Tel. 06-27048739

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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Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk,
stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof
kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit
tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Gevraagd:
speldjes,
brandweerpenningen,
militaire
onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612
.........................................................
Healing Service:
Maandagmiddag
3 december,
op afspraak,
tussen 14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken en
andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010
remde een fietser achter
een rode auto,
sloeg over de kop
en bleef
bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Sinterklaasaanbieding:
Alleen op 5 december
voet- of rugmassage
voor maar € 15,- bij
Relax for you at Slender You,
Hogeweg 56a.
Tel. 06-19413733 of
06-29621866.
Bel snel voor een afspraak!
.........................................................

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrijdagavond 30 november:
workshop
over gezonde voeding
door Annette ter Heijden
in De Krocht.
Welkom vanaf 19.30 uur,
entree € 3,-.
Liefst reserveren:
tel. 5716511

S
Te huur:
studio aan boulevard.
Grote woon/slaapkamer,
eigen K/D/T.
Tel. 06-10177131
.........................................................
Ik ben Maxime
en zoek een
oppasbaantje
Ik zit in 3 Atheneum,
ben creatief en
vind kinderen erg leuk.
Omg. centrum/zuid,
1 a 2 dagen per week,
liefst weekend.
Tel. 06-50919720
.........................................................
Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s
vanaf € 3.
Kom naar Galerie
de Buzzzzhalte,
open op zondag
van 13.00 tot 16.00 uur
.........................................................
Hannie Bluijs!!!
Bedankt voor
de leuke avond,
we hebben genoten.
Bernadette en Toon
.........................................................
Oriflame-adviseuse heeft
in december en januari
nog plaats voor een
gratis workshop
huidverzorging
en make-up
bij u thuis.
U ontvangt een mooi
geschenk en u en uw
vriendinnen hebben
een grandioze avond.
Bel voor info:
Ineke van Duinen,
06-40711684
.........................................................
Stratenmaker
heeft tijd over.
€ 15 p.p.p.u.
Tel. 06-33448192
........................................................
LOODS TE HUUR
Kamerlingh
Onnesstraat 11/09
Deze loods/ opslagruimte
is gelegen op het
bedrijventerrein in
Zandvoort Noord.
Vloeroppervlakte
begane grond ca. 208 m2
Eenvoudige entresol. Toilet.
Schuifroldeur hoogte
ca. 2.96 mtr.
Nabij strand en centrum
Huurprijs: € 1.050,- p/mnd
Voor info bel: 023 - 5 715 715
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BOEKRECENSIE door Joop van Nes jr.

De Sinterklaasshow die ONAIR-Events afgelopen zaterdag

‘Zand in je ogen’

in theater De Krocht opvoerde, is een groot succes gewor-

den. Het was de tweede show die vrijwilligers van het Zand-

Dat is de titel van het nieuwste boek van oud-

voortse organisatiebureau opvoerden, nadat vorig jaar er

Zandvoorter Dennis Plantenga. Plantenga beschrijft

een beetje twijfelende start was gemaakt. Nu echter was de

in dit boek zijn leven tot nu toe, zijn passie voor de

zaal twee keer goed gevuld, met circa 200 kinderen, en werd

muziek en in het bijzonder voor het drumstel en

het een wervelende show met veel zang, dans en entertain-

de tijd dat hij deel uitmaakte van een drietal pop-

ment. Uiteraard gaf Sinterklaas ook acte de présence.

bands. Het boek begint in het vrij recente heden.
Het zeer ‘visueel’ geschreven boek, Zandvoorters van
50 en ouder zullen heel veel
anekdotes zomaar voor
hun ogen zien verschijnen, sprak mij zeer aan.
Ik heb zowel op de lagere
school als op de Mulo bij
Plantenga in de klas gezeten en weet dus wat er zoal
gebeurd is. Ook de tijden
die we doorbrachten in de
duinen of in Bentveld staan
mij nog heel helder voor
ogen. In een zeer leesbare
een vlotte stijl verhaalt hij
het leven dat hij leidde in
Zandvoort. Als enig kind,
toentertijd, was hij bij de
scheiding van zijn ouders
aan zijn vader toegewezen, achteraf misschien
wel een fout van justitie.
Hij bracht vakanties door
bij zijn Engelse moeder in
Engeland en omdat zijn
vader een drukke baan had
woonde hij een groot deel
van zijn jeugd bij diverse
kennissen in Bentveld.

Maar ook beelden
van het Zandvoort
van voor zeg maar
1970 komen heel
helder naar voren.
Zo beschrijft hij de
tijd waarin hij met
zijn vader naar de
Grand Prix ging
en zijn vader doodleuk de
pits opstapte. Heel herkenbaar want de beveiliging was in die tijd niet
bepaald het eerste doel
van de organisatie die de
races initieerde. Maar ook
de periode Gnoom komt
aan de orde in ‘Zand in je
ogen’, er worden een paar
jonge Zandvoorters uit die
tijd naar voren gehaald. De
tijd dat hij via lessen op de
muziekschool in zijn eerste
groep, in Zandvoort, kwam
te spelen wordt heel levendig en visueel geschreven.
In een schuur met steeds
weer klagende buurtbewoners werd er geoefend,
ook een duidelijk product

Sporen uit het verleden

uit die tijd. Later speelde
Plantenga in Amsterdam
en maakte allerlei zaken
mee, die wellicht het daglicht niet mochten zien.
‘Zand in je ogen’ is een
absolute aanrader voor
iedereen die deze tijd
heeft meegemaakt maar
ook voor iedereen die wel
eens een getuigenverslag
van bepaalde dingen wil
lezen.
‘Zand in je ogen’ (paperback,
300 pagina’s) is verschenen
bij Elikser B.V. Uitgeverij,
kost € 19,90 en is te bestellen in de boekhandel. ISBN:
9789089544537

Gebrandschilderd VOC-schip

In week 44 stond het 6 hoekige raam
van villa La Lupa, gebouwd door Willem
Dorsman met een Fries wapen als voorstelling, in de krant. Het wapen refereerde
aan de Friezin die eigenaresse van het huis
was en haar Italiaanse man Jacovelli. Het
tweede gebrandschilderd raamwerkje
heeft in de hoeken dezelfde Zandvoortse
kleuren geel/blauw maar de afbeelding is
anders. Het toont een VOC-schip met de
Hollandse vlag in top maar wat de overeenkomst met deze afbeelding is, kunnen
we niet traceren. Wel weten we dat de maker van het raam, Dick van der Mije, een expert was in het tekenen van VOC-schepen.

Kinderen genoten van Sinterklaasshow

door Nel Kerkman

De kinderen deden goed mee

Een goed opgezette
show waarin het thema,
Sinterklaas en de lachende Professor, zich leende
voor veel show en lachen.

Sinterklaas en zijn Zwarte
Pieten moesten volgens de
lachende Professor, alias
clown Droppie, gestraft
worden voor het feit dat

zij bij een optreden op een
Zandvoortse basisschool
niet gevoelig waren voor de
grappen van de gefrustreerde clown. Droppie vindt een
lachmiddel uit en straft de
Goedheiligman en zijn gevolg daarmee. Net op tijd
komt de Spaanse Dolores
(Dolly ten Pierik) ten tonele
om via een tegengif de situatie weer onder controle te
krijgen. De nieuwe figuur
Tjille Piet heeft zelfs een single opgenomen. Deze single,
‘Voor ieder kind’, is via de site
van radio 538 te downloaden.
Komende zaterdag zal het
team opnieuw optreden.
Dan wordt in Center Parcs de
show Sinterklaas en de verdwenen mijter opgevoerd.
Kaarten voor dit spektakel
zijn, à € 5 per stuk, te verkrijgen via de VVV Zandvoort en
bij Center Parcs.

Zeer eervolle uitnodiging galerie Artatra
René de Vreugd, van galerie Artatra aan de Kostverlorenstraat, heeft een zeer eervolle uitnodiging gekregen. Op de

beroemde beurs ‘Masters of LXRY’ in de RAI in Amsterdam,
de voormalige Miljonair Fair, mag hij een presentatie in
hun concept The Gallery verzorgen.
Van de door de organisatie
geselecteerde bedrijven die
het meest uniek zijn in het
marktsegment waarin ze
werken, is galerie Artatra
gevraagd om zich voor de
sector ‘Kunst’ te presenteren.
“Ik heb met galerie Artatra
een duidelijk doel voor ogen
en dat is een van de beste
collecties in hedendaags realisme, en in geringere mate
in abstractie, van Nederland
samen te stellen. Vanuit dat
oogpunt trek ik kunstenaars
aan, en verwijder ik soms
kunstenaars uit de collectie,
om een bepaald niveau te
kunnen bereiken. Misschien
erg ambitieus maar in een
collectie die ‘iedereen’ kan
tonen heb ik geen interesse”,
legt De Vreugd uit, die het
een grote eer vindt uitgenodigd te zijn.
Vrijwel gelijktijdig werd hij
ook uitgenodigd om deel

te nemen aan het Kunsten Antiekweekeinde in
Naarden, alwaar de absolute top in kunst en antiek
zich mag presenteren. “Ik
zeg ‘mag meedoen’ omdat
de ballotage aan deze beurs
uitermate hoog is en je er
niet ‘zomaar’ even voor kan
inschrijven. Ik heb mij
de afgelopen vier jaar
aangemeld voor
deelname en nu kent
mijn collectie
blijkbaar een
dermate
hoog niveau
dat ik ben
toegelaten”,
meldt hij ook.

zal in ‘The Gallery’ een beeld
tonen van de van oorsprong
Franse kunstenaar Alfredo
Longo, een stilleven van een
van ’s werelds beste ‘fine’
schilders, de Nederlander
Braldt Bralds en een uniek
groot abstract werk van
Arvee, dat gegoten is in hars.
“Drie werken van 3 kunstenaars waar ik de belangen
voor behartig in Nederland,
dan wel in Europa”, sluit hij
af.
Een uniek gegeven dat een
galerie in Zandvoort zich
in de top van de
vaderlandse kunstwereld meldt. Daar
heeft De Vreugd heel
hard voor gewerkt.

Deze week is de immer
spraakm akende opening
van ‘Masters of LXRY’. Artatra

'Cheval Blue' van Alfredo Longo

11

Ondernemend Zandvoort
heet Sinterklaas hartelijk welkom

Wegens succes verlengd! Ook de hele maand
december bieden wij u echte wollen dekbedden en
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs.
Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.
4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

KORTI
N

G

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

Kom allen naar Shanna's

Uw sloggi dealer

en zet je schoen.
Dan zal de Sint
er wat in doen.
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Ook de Sint
houdt van bloemen!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

NIEUW
NIEUW NIEUW
SINT AANbIedINg

HAIRSTROKES

* van € 237,50 voor € 199,-

Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht d.m.v.
een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende haartjes
in de wenkbrauwen die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

WIMPEREXTENSIONS

€237,50

* van € 85,- voor € 65,Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

€85,* bij inlevering van deze advertentie

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Rob en Emiel nodigen u uit voor
MAGIC CABARET THEATER DINER
Maandag 10 december
bij Beachclub Take Five

Let op
maandag 3 december
open van 10.00 - tot 17.00 uur
Vergeet uw Sint bestelling niet te doen!

U wordt deze avond meegevoerd
in de wereld van cabaret, illusie,
verwondering, theater en mentalisme.
Uiteraard met een overheerlijk

5 gangen diner à € 49,50 p.p.

O.a.: banketletters, banketstaven,
speculaas poppen, speculaasjes,
gevuld speculaas, chocoladeletters,
Sint chocolade, marsepein figuren,
speculaas staven en andere lekkernijen

€ 12,50 p/p

Iedere dinsdag, woensdag
en donderdag
4, 5, en 6 december
Gebakken kabeljauw met hutspot
en witte wijnsaus

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Reserveer snel en laat u verrassen
in het theater van Beachclub Take Five.
Tel. 023-5716119 - www.beachclubtakefive.nl

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 nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…
Elk broodje van de week loopt van
donderdag tot donderdag!
Deze week is het broodje:
Gebraden kiprollade op een baguette met krokante
bacon, sla & mosterdmayonaise € 3,95
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl

Deze week bij de Kaashoek:
De favoriete recepten uit het Sinterklaasboek

heerlijke Pieten noten mix
250 gram € 4,25
Sinterklaas borrel kaas
€ 8,95 heel kilo

En natuurlijk uit
de keuken van Fleur:
diverse heerlijke soepen voor een
goed Sinterklaas avond humeur.
Haltestraat 38, tel. 5715000

Daily Dish

Menu

Sinterklaasmenu

tot 5 december

€ 27,50 p/p

Gastronomisch 3 gangen menu
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

Reserveren 023 573 66 80

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

EVI89-nov262012.indd 1

26-11-12 17:46
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Bereiding:

Ui en knoflook pellen en fijn snipperen. Bleekselderij wassen, schoonmaken en in kleine
stukjes snijden. De haas bestrooien met zout en peper. In braadpan de boter verhitten.
Spekreepjes circa 3 minuten zachtjes bakken en daarna met een schuimspaan op een
bord scheppen. In het bakvet de haas rondom bruin bakken. Vervolgens in hetzelfde
bakvet de ui en bleekselderij in circa 3 minuten zachtjes fruiten. Wijn en fonds toevoegen
en aan de kook brengen. Stukken haas erin leggen. Spekjes, tijm, laurier en kruidnagels
toevoegen. Met deksel schuin op de pan de haas in 2 uur zachtjes gaar stoven. Haas
met schuimspaan in schaal leggen en warm houden. Op hoog vuur het vocht laten
inkoken tot een saus. De saus over de haas schenken.
Tip 1: Serveren met aardappelpuree en, liefst vers gemaakte, rode kool.
Tip 2: U kunt de saus ook binden met stukje (gember)ontbijtkoek.
Tip 3: U kunt de hazenbouten ook vooraf fileren en in kleine blokjes snijden.
Reken dan minder stooftijd dan bij de ‘gewone’ bouten.
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Oplossing Breinbreker

x

Oplossing Kakuro

154

Meer informatie? Neem contact op via tel. 023-534 3440 of
via e-mail: dierenbescherming.haarlem@dbhaarlem.nl.
Kom ook eens langs in het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort-Noord.

2½ dl rode wijn,
2½ dl wildfonds,
3 takjes tijm,
2 laurierblaadjes,
2 kruidnagels, naar smaak zout
en versgemalen zwarte peper.

+

Heeft u een buitenplaats, bijvoorbeeld een manege, boerderij of andere locatie in
een buitengebied waar een verwilderde (asiel)kat zou kunnen leven? Vraag dan naar
de voorwaarden. Bij geschiktheid brengt de Dierenbescherming de ‘geholpen’ katten
kosteloos bij u thuis.

•
•
•
•
•

4 hazenachterbouten,
50 g boter,
1 grote ui,
2 tenen knoflook,
100 g spekreepjes,
2 stengels bleekselderij,

-

Dierenbescherming Haarlem & Omstreken is op zoek naar buitenplaatsen voor
verwilderde en/of angstige katten. Deze katten zijn vaak in het wild geboren of
zijn ooit als klein katje op straat gezet. Aangezien deze katten niet gewend zijn aan
mensen en niet geschikt zijn om binnen te houden, is het zeer moeilijk voor deze
dieren een nieuw baasje te vinden. Geeft u ze een nieuwe ‘buiten’ kans?

•
•
•
•
•
•

+

Dier van de Week

Benodigdheden:

= 144

De oplossing staat elders op deze pagina

Hoofdgerecht voor vier personen

18
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Hazepeper

JKHH

-

Brex

EH

162

CEK

Het is herfst en inherent daarmee is het weer het seizoen voor de
wildgerechten. Voor de een om van te rillen, terwijl je er anderen geen
groter plezier mee kan doen. Een traditioneel gerecht is hazepeper.
Ondanks de naam heeft dat niets met peper (als scherp ingrediënt) te maken.
Natuurlijk zijn er van dit soort recepten net zoveel recepten als dat er
restaurants en regio’s zijn te vinden. Onderstaande is een voorbeeld.

= 5688

e
r
B

Kook
Anders
Kookeens
eens Anders

EJF
CK
JJFF
		 x
=
+
+
EKB
EH
EFF
=

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.
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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

Gré v.d. Berg schittert in café Oomstee
Soms heb je als café eigenaar en organisator van die dagen

dat alles meezit: een bomvol café, geweldige gasten en een
band die een niet aflatend enthousiasme kan delen met het

publiek. Zo ook afgelopen zondag in een sfeervol Oomstee

Jazz. Vaste gasten van het café kennen accordeoniste Gré
van den berg uiteraard van de vaste meezing-avonden waar

overwegend zeemansliederen en smartlappen gezongen
worden. Haar ‘routes’ liggen duidelijk elders.

Blue Heaven met Gré v.d. Berg (r.) | Foto: Wim Mendel

Wat sommigen niet weten
is dat Gré eigenlijk van huis
uit jazz-accordeoniste is en
op vele podia in Nederland
gespeeld heeft. Het is na
deze zondag duidelijk dat
iedereen nu op de hoogte is
van haar muzikale verleden.
Dick Barter (piano), Rolf
Koppijn (gitaar en zang),
Rob Veenendaal (contrabas)

en Peter den Boer (drums
en zang), samen het combo
Blue Heaven, lieten zich van
hun beste kant zien. En ja, er
werden veel 'oude' en herkenbare nummers gespeeld,
maar niemand die zich daar
druk om maakte. Swing voerde de boventoon, hetgeen
bijzonder door de gasten op
prijs gesteld werd. De variëteit in de muziek kwam van
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Autorijschool Paul van der Oord

accordioniste Gré, die naast
de vele jazzy nummers nog
een aantal van haar zelfgeschreven Nederlandstalige
nummers ten gehore bracht.
Onder de aanwezige gasten
waren ook Vivian en Johan
Mulder waarvan de laatste als oprichter van Blue
Heaven, in het begin van de
80’er jaren, natuurlijk nog
even met zijn oude gabbers mee moest spelen en
zingen. Drummer Peter den
Boer nam de microfoon ook
nog even ter hand om op
zijn eigen en welbekende
humoristische manier een
paar nummers te zingen. Hij
bedankte de organisatie van
café Oomstee dat zij zich zo
inzet om een jazzpodium in
Zandvoort te blijven promoten. Een prachtige en bijzonder gezellige middag voor
gasten, muzikanten en niet
in de laatste plaats voor uitbater Ton Ariesen. Wellicht is
het een idee om tijdens de
koude wintermaanden vaker
een jazzmatinee te organiseren.

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.

Reactie op column Nel Kerkman
Volgens mij...
neem ik onmiddellijk aan, dat dit een geweldig Sinterklaasfeest voor de kinderen van Zandvoort
is geweest. Het zonnetje scheen en het orkest speelde geweldig. Sinterklaas zag er net als zijn
Pieten weer geweldig uit. En de verdwijntruc was ‘hilarisch’. Zelfs de veelbesproken hoogwerker
(die wegbezuinigd gaat worden) werd van stal gehaald om onze Burgerpiet van het dak af te halen.
Lijkt mij best wel eng om op zo een hoogte te staan en, voor de grap, gered te moeten worden.
Lijkt mij nog enger als er een brand achter je rug woedt en je kijkt de dood, niet voor de grap, in
de ogen. Maar goed, wij mogen niet mopperen. Want dat is ‘Zandvoorts op zijn smalst’.
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door Erna Meijer

Een jonge ondernemer deze keer aan het woord, namelijk Paul van der Oord (26), die op
1 april 2010 zijn eigen rijschool in Zandvoort is begonnen. Dat wil echter niet zeggen

dat hij dit vak niet tot in de puntjes beheerst. Zijn ouders hadden een grote rijschool in

Zaanstad en al op 19-jarige leeftijd had Paul zijn instructeursopleiding met succes

voltooid, waarna hij drie jaar ervaring elders opdeed alvorens zijn eigen bedrijf te starten.
Zoals hij zelf aangeeft, is zijn
uitgangspunt: “Leren rijden
met plezier! Als rijinstructeur is mijn doel om je zo
goed, maar ook zo plezierig
mogelijk te leren autorijden. Ik heb een rustige en
beheerste manier van lesgeven en ben opgeleid tot
faalangstinstructeur. Mijn
rijlessen geef ik volgens de
RIS-methode: Rijopleiding
In Stappen. Met deze stapvoor-stapmethode word je
het best voorbereid op ‘echte’
deelname aan het verkeer. En
natuurlijk….je praktijkexamen en rijbewijs!”
Met een gemiddeld slagingspercentage van 75% voor de
eerste keer slaat Paul beslist
geen gek figuur. Je lest in een
comfortabele Volkswagen
Polo Bluemotion, in 2010
verkozen tot ‘Auto van het
jaar’. Sinds september 2011
is elke autorijschoolhouder
verplicht met een navigatie-

systeem te werken en dat betekent dat je ook in zijn auto
meteen leert rijden met dit
handige hulpmiddel. Zoals
wellicht bekend, is het sinds
november 2011 toegestaan
om al vanaf 16,5 jaar met rijlessen te beginnen, waardoor
vanaf 17 jaar rijexamen kan
worden gedaan. Na het behalen van het rijbewijs mag
je dan tot je 18e alleen onder
begeleiding aan het verkeer
deelnemen, maar daarna helemaal zelfstandig!
Kwaliteit staat bij Paul’s rijlessen voorop. Autorijden
is een vaardigheid en natuurlijk heeft de één meer
‘feeling’ dan de ander. Ook
motivatie, reactiesnelheid
en leeftijd bepalen hoe
snel je leert en eveneens
het tempo van lessen. Een
proefles van 1,5 uur wordt
standaard aangeboden
en begint op Duintjesveld,
waar de eerste beginselen

geleerd worden, zoals het
fatsoenlijk wegrijden en redelijk nette bochten maken.
Dan via de Zeeweg richting
Haarlem, waar je al snel te
maken krijgt met vier rotondes achter elkaar. Voordat je
na gemiddeld 40-45 lessen
aan het praktijkexamen kunt
deelnemen, moet je eerst
alle verkeersregels kennen
en dus geslaagd zijn voor het
theorie-examen.
Bij Paul van der Oord kunt
u ook terecht voor een opfriscursus. Het komt in de
praktijk toch nog vaak voor
dat in veel gezinnen de man
grotendeels rijdt. Het is dan
ook zeer zeker goed voor het
zelfvertrouwen als u onder
goede begeleiding de eigen
vaardigheden weer stevig
onder de knie krijgt.
Autorijschool Paul van der
Oord. Telefoon 06-22907950,
www.paulvanderoord.nl

Zorg dat je er bij komt

Laten we positief blijven... dat schrijft u. Hoezo positief? We maken ons allemaal zorgen. Zandvoort
verkeert in zwaar weer. Dat is met een adoptie van een bloembak of een stoepje vegen niet opgelost.
Maar net als wij vegen en bukken om de troep uit de plantsoenen te halen, zijn er ook mensen die
niet blij zijn met het parkeren. Die een wat bredere blik hebben dan u met uw fijn geparkeerde
auto. Gelukkig wel, maar de anderen nu? Die niet zo tevreden zijn als u? U neemt de vrijheid om
deze groep een beetje belachelijk te maken. Volgens ons... is dat Zandvoorts op zijn smalst. Of
tunnelvisie, noem het zoals u wilt.

“De Seniorenvereniging Zandvoort”

Het Sinterklaasfeest moet blijven, daar hebben onze kinderen recht op. Daar ga ik absoluut met
u in mee. Maar dan zonder gevoelig liggende ladderwagen en een klein beetje aangepast aan de
portemonee. Dat geld had ook naar de Voedselbank overgemaakt kunnen worden, die op het moment
dat de Goedheiligman zijn entree maakte, stonden te verzamelen in de supermarkt. Daar had geen
kind iets van gemerkt. Volgens mij...

http://www.facebook.com/DorsmanAssurantien

Teresa Mok

Bel 5717225 of 5712136

Volg ons nu ook op facebook!

DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Speciaal voor starters
KOOPAKTE TEKENEN VOOR
1 JANUARI 2013
30 JAAR LAGERE WOONLASTEN
CENTRUM ZANDVOORT HALTESTRAAT 15D

Appartement voorzien van:
- Complete keuken
- Sanitair
- Laminaat vloer
woonkamer/
slaapkamer
- Compleet geschilderd

OPPERVLAKTE 61 m²
PRIJS € 160.000 v.o.n.

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.

Starterlening gemeente
Zandvoort mogelijk !!!
Louis Davidsstraat 15 2042 LS Zandvoort
T: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
info@greevenmakelaardij.nl
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Voor alle ZandvoortPashouder

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790
Hele maand december voor Pashouders:

Winkeliers:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Feestelijke vleeswaren

Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Naar keuze 100 gram: € 1,98

kijk ook eens op onze website:

A.s. zaterdag 1 december
proeverij bij
Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

www.slagerijhorneman.nl

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Verzorging en vrije tijd:

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Wist u dat wij ook
Sinterklaas cadeautjes
hebben vanaf € 2,50?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Voor pashouders: 10% korting
op onze wildspecialiteiten of een glaasje Limoncello.
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Relatie therapeut

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Ab van der Neut

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

wELLNESSPrAkTijk
Nu met Zandvoort Pas;

HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

Praktisch, kortdurend en doeltreffend.

Eerste consult 15% korting

10%

Ab van der Neut - psycholoog NIP
06 31393790 • info@abvanderneut.nl

ing

kort

Wonen en onderhoud:

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

Horeca:

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

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

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013

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.

rs de aanbiedingen van deze week

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

2012

The Bootcamp Club Zandvoort
Iedere maandagavond om 19:30 en
iedere zaterdagochtend om 10:00
Meetingpoint:
De Haven van Zandvoort

Proefles is altijd gratis
en in te schrijven via
www.thebootcampclub.nl

10% KORTING
OP tijdschriften

Korting van 10%
op een 10-strippenkaart
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
remco@thebootcampclub.nl

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand december

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

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Uitgesproken!

Interview
Schoonheid van details zien
Zichzelf identificeren met iets of iemand doet ze niet. En

Klei goed, al goed

stilstaan in ontwikkeling vindt ze niks. Wat is het wel dat

deze creatieve, nieuwsgierige, enigszins ongeduldige en
zeer bedrijvige vrouw intrigeert? Na het zoeken van een

passende locatie om te wonen en te werken als fotografe, is Hèlen A. Vink 3 jaar geleden in Zandvoort terecht

gekomen. In de gekte van het dorp, visueel gezien dan

(zoals zij gekscherend uitlegt) vond zij haar antwoord.
Een eclectisch dorp vindt zij, met zoveel mooie stijlen, en
een echte wauw-factor.

Hèlen Vink

door Mandy Schoorl

Een semiprofessionele carrière in de schaatssport op jonge
leeftijd, beeldend kunstenares, officemanager en meditatieinstructrice; vele functies bekleden haar cv. Jarenlang kende
zij haar pad nog niet. Haar reis begon bij een ‘Dharma (=
waarheid) art’ workshop in Nederland en Frankrijk, waarin
zij leerde over kunst die uit een oprechte staat van zijn komt.
Een eindeloze ontdekking. Het thema ‘ruimte’ schudde haar
hele conceptuele kunstbeleving overhoop. Maar dat was
niet erg, daar was ze naar op zoek. Ze heeft niets te verbergen. Daar gaat haar pad over; de dingen zien zoals ze zijn
en alles daarin mag zijn. Het is meer de ervaring van zien,
dan het bedenken wat je ziet.
Haar verdieping in de levenszingeving in het ShambhalaBoeddhisme bracht Hèlen na vele jaren op de voor haar
juiste plek waarin zij volledig aardde: in contact met contemplatieve fotografie, haar grote fascinatie. Ze legt uit:
“Het gaat zeker over fotografie omdat je een camera gebruikt, echter het is een nieuwe discipline in fotografie die
je een beoefening van pure waarneming leert.”

Leren contact maken met iets dat je het eerste ziet en daar
bij blijven, dat is de schoonheid van kunst volgens Hèlen. Een
simpel moment waarbij jij je niet laat afleiden door techniek,
perfectie of gewenste roem. Maar één moment: één klik,
waarbij een waarneming een viering van wezen en zijn is.
We reageren de hele tijd op prikkels. Dat er een markt bestaat in ‘op zoek gaan naar de stilte in jezelf’, is bekend. De
vraag en uitdaging is alleen: hoe doe je dat? Als je meer aard,
dan word je veel vaardiger dan wanneer je constant reageert
op al die prikkels. Met je innerlijke stilte in aanraking komen
geeft ruimte, en van daaruit ontstaat waarneming en ervaring van direct zien, die je dan met camera vast kunt leggen.
Hèlen geeft al jaren les in deze discipline, onder andere in
Polen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en ook in ons eigen
Zandvoort! Vind hierover meer informatie op haar inspirerende website www.miksang.nl. En dan is Hèlen intussen,
met camera, te vinden op het strand of kuiert ze graag door
de straten, en als ze echt zin heeft haalt ze een patatje bij
Het Plein, want daar is ze verzot op!

Kijk nou eens!

Soms heb je gewoon dikke pret. Zelfs op maandag;
dan loopt alles soepeltjes, lach je om je kat die zich in
een heel ongemakkelijke situatie heeft gewrongen, zit
je haar goed en help je de buurvrouw met haar zware
boodschappen. Maar soms zit de pret gewoon tegen.
Soms zit alles tegen! Alles wat je doet lijkt verkeerd,
terwijl het zo logisch is om hetgeen te doen wat je
aan het doen bent. Werk dat af moet, een telefoongesprek voeren, een mail sturen, een brief op de post
doen. Maar op een of andere manier gaat alles fout.
Een computerprogramma dat blijft hangen, terwijl je
bezig bent met een ontwerp. Iemand de hele tijd bellen, maar je krijgt diegene twee keer niet te pakken. En
vervolgens bel je langs elkaar heen. Een mail die maar
niet eruit gestuurd kan worden om dat de server hem
niet pakt. Dan denk je toch: waarom lukt het niet?
Maar dan ook: waarom lukt het allemaal niet?
Waarom raak ik verstrikt in werkzaamheden die ik
absoluut moet doen en niet lukken? Ik moet dan
waarschijnlijk de weg van de minste weerstand kiezen en stoppen met wat ik aan het doen ben en dan
gewoon nog even weekend vieren op maandag? Ik
denk echt dat sommige dingen op de juiste tijd en
plaatst gedaan moeten worden.
Soms wil je iets en dan lukt het gewoon niet. Dan is
het niet het juiste moment om het te doen dus, daar
ben ik inmiddels achter. Als iets niet lukt stop ik er
mee en ga iets anders doen.
Ik moet dan ook wel, want
als tenslotte na veel frustratie iets lukt, moet je ook echt
even afkoelen. Voor alles is
een juiste tijd en plaats om
het te doen. Als je dit snapt
lukt alles!

door Maxim Roos

‘Drinken

In het kader van ‘Zwarte Piet is racisme’, zijn we begonnen met
het vervangen van de bruine Sinterklaaszak voor een witte.
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halveert je leeftijd
maar je ziet
dubbel zoveel’

door Maxim Roos

Tegeltje

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

Gemeentelijke publicatie week 48 - 2012

Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort.

Vergadering college

Voor mondelinge reacties kunt u een telefonische afspraak
maken met mevrouw ir. L. van der Hek, telefonisch bereikbaar
onder het algemene nummer 023 5740100.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 47 en de
verdere in week 47 door het college genomen besluiten zijn
in week 48 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 1 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

Belastingverordeningen 2013

In de vergadering van 7 november 2012 heeft de gemeenteraad
van Zandvoort de volgende verordeningen vastgesteld:
Verordening Begraafplaatsrechten 2013, Verordening begraafplaatsrechten dieren 2013, Verordening forensenbelasting
2013, Verordening hondenbelasting 2013, Verordening leges
2013, Verordening marktgeld 2013, Verordening onroerendezaakbelastingen 2013, Verordening precariobelasting 2013,
Verordening rioolheffing 2013, Verordening reinigingsheffingen 2013 en de Verordening toeristenbelasting nachtverblijf
2013
Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2013 en
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan
binnenkort op de website.

Voorontwerpbestemmingsplan Quarles van Uffordlaan 25

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het besluit ruimtelijke ordening
bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Quarles van
Uffordlaan 25” 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 Quarles van Uffordlaan 25. Het perceel valt onder nu
onder bestemmingsplan “Strand en Duin” en heeft de bestemming “natuur”.
Aanleiding
De naastgelegen percelen van dit perceel zijn in 1981 al bebouwd. De eigenaren van dit perceel wensen nu de mogelijkheid te openen om dit perceel te bebouwen. Daartoe dient voor
dit perceel een nieuw bestemmingsplan te worden gemaakt
waarin de bouw van een woning mogelijk wordt.
Inspraakprocedure
Het plan ligt tijdens de openingtijden vanaf 3 december 2012
gedurende vier weken ter inzage bij de centrale balie in het
gemeentehuis. Op de gemeentelijke website www.zandvoort.
nl onder actueel, plannen en projecten, actuele bestemmingsplannen kan het plan ook ingezien worden. Gedurende de
termijn van de tervisielegging kunt u uw reacties schriftelijk
richten aan het college van Burgemeester en Wethouders

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 in de Staatscourant
worden aangekondigd.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Van Galenstraat 11, aanleggen inrit-of uitweg, ingekomen
19 november 2012, 2012-VV-129.
- Hogeweg 67 rood, plaatsen verbindingsstuk balkons en een
balkonhek, ingekomen 20 november 2012, 2012-VV-130.
- De Sav. Lohmanstraat 10, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde, ingekomen 22 november 2012, 2012-VV-131.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 12, plaatsen van een hekwerk en zes
vlaggenmasten, verzonden 21 november 2012, 2012-VV-116.

Bentveld:
- Westerduinweg 22, kappen 18 dennen in achtertuin, verzonden 21 november 2012, 2012-VV-117.

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

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J.
van der Moolenstraat 49.
>>> Zie vervolg op pagina 22 >>>
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Verkeersbesluit opheffen eenrichtingsverkeer
Koninginnebuurt

Door het college van Burgemeester en Wethouders is besloten
om in de Koninginnebuurt het eenrichtingsverkeer op te heffen.
Het doel van het opheffen van het eenrichtingsverkeer is dat
er meer vrijheid is voor de weggebruiker en de woningen in de
Koninginnebuurt beter bereikbaar worden. Het is mogelijk het
eenrichtingsverkeer op te heffen, doordat er weinig verkeer in
de straten rijdt en er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn bij
in- en uitritten en lege parkeervakken. De verwachting is dat
de verkeersveiligheid wordt vergroot, doordat weggebruikers
oplettender zijn door aanwezigheid van tegenverkeer en de
snelheid daardoor lager ligt. Het college van burgemeester van
wethouders van Zandvoort besluit over te gaan tot het verwijderen van de borden C2, C3, en C4 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, alsmede de daaraan gekoppelde onderborden, op de volgende straten: Wilhelminaweg,
Weimarweg, van Stolbergweg, Regentesseweg, Julianaweg.

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

honkbal

Dat is de vraag die gesteld mag worden nadat manager
Han van Soest van de honkbalafdeling van ZSC de pijp
aan Maarten heeft gegeven. Hij moest ieder weekend
maar afwachten of er voldoende spelers aanwezig waren
maar ook wie er zouden zijn. Nu vindt hij het welletjes en
heeft bij het bestuur aangegeven dat het voor wat hem
betreft nu echt over en uit is en trekt de stekker uit het
eerste team.
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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.

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

Houdt honkbal in het Zandvoortse
op te bestaan?

Al twee seizoenen kampt
de honkbalafdeling van ZSC
met een structureel tekort
aan spelers die iedere zondag aanwezig moeten zijn.
Van Soest is niet de enige
die vecht tegen de pegulanten van de plaatselijke
horeca gedurende het zomerseizoen. “Ik kan de spelers niet tegenhouden om
het een en ander extra te
verdienen tijdens de zomer,
maar ik heb er wel de balen

Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

van. Ik heb me heel veel jaren voor deze sport ingezet,
eerst bij TZB en later bij ZSC,
maar vind het nu genoeg.
Als iemand anders de handschoen op wil pakken mag
hij dat van mij doen maar
er zijn structureel zes spelers extra nodig om tot een
volwaardig team te kunnen
komen dat ’s zondags kan
spelen. Als die er al zouden
zijn, zouden zij zich allang
aangemeld moet hebben,

denk ik”, zegt hij teleurgesteld.
ZSC heeft vorig jaar nog voor
veel geld, via subsidie van
de gemeente Zandvoort,
een hele mooie mobiele
werpheuvel aan mogen
schaffen. Dat ding moest
speciaal uit de Verenigde
Staten komen en heeft
slechts één seizoen dienst
gedaan. Het was uniek in
Nederland dat de heuvel
gebruikt mocht en kon worden. “Ik heb nog een aantal
leuke dingen die ik voor de
club wil doen en daar kan ik
mijn draai helemaal in vinden. Leuke dingen waar ik
van geniet”, zegt Van Soest
afsluitend, doelend op de
feestavonden waar hij met
heel veel plezier achter de
tap staat.

Uitslagen tweede ronde
Zandvoortse Bridge Club
Op de woensdagavond is het weer als vanouds stuivertje
wisselen in de A-lijn. Deze keer trokken Tiny Molenaar &
Wim Brandse aan het langste eind door met een verschil
van 9% na zes wedstrijden bovenaan te eindigen voor Margreet Paap & Hans Hogendoorn.
Ada Lips & Eugenie Spier
behaalden keurig de derde
plek. De drie helaas gedegradeerde paren staan hun
plaats af aan de best scorende paren uit de B-lijn: Nell
Boon & Fini van der Meulen
wisten met slechts 0,03%
verschil het paar Marianne
Giliam & Geert Veldhuizen
net voor te blijven. Zij worden naar de A-lijn vergezeld
door Coby Daniëls & Mieke
Kleijn. Ook in de C-lijn was
het spannend. De winnaressen hier zijn Vera Bruijn
& Anja Witte en het verschil

met nummer twee, Jan
Swart & Dick Willebrand bedroeg slechts 0,04%! Tineke
Drenth & Jennes Daniëls
keren eveneens terug naar
de B-lijn.
Ook op de donderdagmiddag wist Hans Hogendoorn
met partner Ko Luijkx net
niet de eerste plaats te veroveren. Lavina Bosschert &
Bart Overzier bleken iets
sterker in deze competitie.
Fini van der Meulen & Wil
van Dillen tekenden hier in
de A-lijn voor de derde plek.

De promovendi uit de B-lijn
zijn: Jan Randsdorp & Wilma
Beijen, Raks Rudolphus &
Tet Versteege en Richard
Ke r k m a n & A r m a n d
d’Hersigny. Een prima prestatie was in de C-lijn de derde
plaats en dus promotie voor
Antonia Gramberg & Truus
Teuwen, die zes weken geleden nog in de D-lijn zaten.
Samen met Ingrid Morriën
& Tom Minderhoud en Ton
Effern & Joop Engelkes
gaan zij nu naar de B-lijn.
De nummer één in de D-lijn,
het paar Louis Schuurman
& Rita Schilder had, mede
door een fraaie laatste score van 68,23%, een ruime
voorsprong op Els Boswijk
& Rita Kok en op Doke van
der Graaf & Hetty Jurgens.
De promotie naar de C-lijn is
dan ook dik verdiend.

biljart

golf

Biljartles en -demonstratie van Dick Jaspers
Vorige week woensdag was Nederlands beste professionele biljarter, Dick Jaspers, te gast in café Oomstee. Met

zijn beheersing van het driebandenspel is niets mis. In een
daverende biljartpartij als afsluiting tegen de jubilerende
Henk v.d. Linden scoorde hij op zijn gemak ‘even’ 50 caram-

boles waar Henk een bescheiden maar prachtige 8 caramboles tegenover mocht stellen.

Henk v.d. Linden (l.) krijgt les van Dick Jaspers

Rond 16.00 uur was Jaspers
al aanwezig om op uitnodiging van uitbater Ton
Ariesen samen met Henk
v.d. Linden, speler van het
eerste team van Oomstee,
een leuke en inspirerende
biljartles te verzorgen ter

gelegenheid van diens verjaardag. De vele aanwezige
belangstellenden konden
genieten van de duidelijke
technische aanwijzingen
en tips die de zo succesvolle
internationale biljarter aan
Henk v.d. Linden meegaf.

Niet eenmaal maar gewoon
10 maal dezelfde bal spelen was geen uitzondering
waarbij hij vooral de verschillen aangaf in afstoot
en snelheid. Ook demonstreerde hij keer op keer om
veel aandacht te besteden
aan het overhouden voor
een eventuele volgende succesvolle carambole.
In de avonduren was Jaspers
opnieuw present om op onnavolgbare wijze een demonstratie te verzorgen. Een
uitermate boeiend vervolg
waarin de vele aanwezige
biljartliefhebbers volledig
aan hun trekken kwamen.
Zeker is dat de vele leuke en
inspirerende tips en tricks
de aanwezige driebandenspelers weer nieuwe inzichtpunten en vooral toe
te passen technieken bood.
De Oomstee-biljarters, zullen in de tweede helft van
de regionale driebanden
competitie zeker proberen
hun tegenstanders met het
geleerde te verslaan.

hockey
ZHC wordt tweede in de competitie
Het is de dames van ZHC gelukt om de najaarcompetitie
als tweede af te sluiten, waardoor ze in het nieuwe jaar
uitkomen in de promotiepoule. In een wedstrijd die eigenlijk nooit een echte wedstrijd werd, konden onze dorpsgenoten afgelopen zondag hekkensluiter VVV op eigen veld
met 6-0 verslaan. AMVJ had nog roet in het eten kunnen
gooien maar kampioen Abcoude was ook voor de Amsterdamse dames te sterk.
“De wind maakte het extra
moeilijk om te communiceren en om te rennen maar
niks kon onze dames tegenhouden om het beoogde
doel, de winst en daardoor
de tweede plek in de poule
op te eisen. Met 6 doelpunten verschil zou dit gegarandeerd zijn mits AMVJ zou
verliezen van Abcoude”, zou
Nathalie Huisman na afloop
vertellen.
Een groot deel van de eer-

ste helft waren het vooral
de gasten die voor het doel
van Zandvoort te vinden
waren, maar keepster Tessa
Keur wist op groots wijze
haar doel schoon te houden, daarin geholpen door
een sterke Zandvoortse verdediging. Gaande weg kwam
ZHC steeds gemakkelijker
aan de bal met een doelpunt
van goaltjesdief Julia Buchel
als resultaat. Niet veel later
verzilverde Buchel een toegekende strafbal.

Direct na rust was het eigenlijk een en al Zandvoort
dat het spel bepaalde. Vrij
snel was maakte Buchel
haar en Zandvoorts derde
doelpunt. Irma keur scoorde
vervolgens twee keer uit een
strafcorner, 5-0. Zandvoort
had per se dat zesde doelpunt nodig en dat kwam er
ook. Hoewel de officiële tijd
erop zat, moest Zandvoort
uit een op tijd toegekende
strafcorner nog scoren.
Opnieuw, en met een daverde slag, kon Irma Keur haar
kracht tonen. Een terechte
6-0 overwinning was een
feit.
De dames gaan nu eerst
verder in de zaalcompetitie
en gaan vanaf maart op het
veld verder in de promotiepoule.
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Jong Oranje net te sterk

Op de twee golfbanen die Zandvoort rijk is, vond afgelo-

pen zaterdag een bijzondere wedstrijd plaats. De 12 beste
jeugdgolfers van Nederland speelden een toernooi volgens
het ‘Ryder Cup’ format.

Bruce Lancaster slaat af voor hole 1 op Open Golf Zandvoort

De spelers van het Dutch
Junior Golf Association
(DJGA), waaronder Zand

voorter Bruce Lancaster (16),
hebben strijdlustig gevochten tegen de officiële selec-

tie van de Nederlandse Golf
Federatie (NGF). Op de golfbanen van de Kennemer Golf
& Country Club en Open Golf
Zandvoort bleef het soms tot
de laatste hole spannend
maar uiteindelijk heeft Jong
Oranje de winst met 6½-2½
naar zich toe kunnen trekken.
De organisatie was in handen van de NGF in samenwerking met de DJGA. De
laatste is een nieuw opgezette organisatie die zich
inzet voor de promotie, begeleiding en het organiseren
van wedstrijden van en voor
jonge Nederlandse topgolftalenten die bij de NGF net
buiten de boot vallen.

basketbal
Moeizame winst voor Lions
Het herenteam van The Lions heeft het afgelopen zaterdag
in eigen hal moeilijk gehad tegen het derde team van het

Overveense KTC, een onbekende tegenstander voor onze
dorpsgenoten. Gezien de uitslagen van dit seizoen, zou het
een gelijkwaardige tegenstander moeten zijn.
Het bleek een team van
maar liefst 12 fanatieke spelers die de Zandvoorters het
vuur na aan de schenen legde. De Zandvoortse tactiek
bestond uit hetzelfde strijdplan als vorige week tegen
Club 2000. Gebruikmaken

van de eigen lengte en dat
zowel in de aanval als in de
verdediging toe te passen.
Echter, zo soepel als tegen
Club 2000 werd gespeeld,
zo stroef ging het tegen
KTC. De gasten waren steeds
in staat om na een door

Zandvoort opgebouwde
voorsprong weer terug te
komen. “Alles in deze wedstrijd was niet best. De aanval, de verdediging, de leiding maar gelukkig ook de
tegenstander”, aldus woordvoerder Sander Verboom. De
schamele 49-41 eindstand
op het scorebord was niet
belangrijk; de twee wedstrijdpunten waren dat des
te meer. Topscores Lions:
Niels Crabbendam 18 en
Maurice Fiekert 12 punten.

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
Agentschap NL Energie
en Klimaat
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Seniorenvereniging
Zandvoort

Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Grand Café Restaurant XL
Hofstedemakelaardij
Onel Window Dressings
Pluspunt
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart
Notarissen
Vista Vastgoed

Sinterklaas actie:
Beachclub Take Five
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
Dobey Zandvoort
Flair Beauty & Hair
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lunchbreek
Orbit Bloemendaal
Restaurant EVI
Shanna's Shoe Repair
& Leatherwear
Tati Atria
Zaras, Café Restaurant
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Courant

Actueel

Sint

7

Watertoren weer
door inbrekers
toegetakeld

Let op!

Het redactiekantoor
van de
Zandvoortse Courant
is per 1 december
verhuisd naar
Hogeweg 30

De Mannetjes

Horrorwinter

‘Ja hoor, één dag sneeuw
en het hele land is
weer in rep en roer’

9

Drukbezochte
Sinterklaasshow
in Center Parcs

Actueel

Zandvoort heeft de zilveren ECO XXI Award gekregen.
Maandagmiddag mocht wethouder Belinda Göransson
op het Forteiland in IJmuiden de bescheiden in ontvangst
nemen die horen bij de Award.

Al met al leverde het rapport
81% aan resultaat op en dat
was dus goed voor een zilveren prijs; tussen 70% en 84%
staat voor zilver.

Reactie wethouder

Belinda Göransson (L) neemt namens Zandvoort de vlag van
ECO XXI in ontvangst

Göransson kreeg de prijs uit
handen van gedeputeerde
Jan van Run met onder andere Economie en Kennis &
Innovatie in zijn portefeuille. Nog 5 Noord-Hollandse
gemeenten kregen een
award uitgereikt: Bussum
(goud), Velsen, Naarden en
Heemskerk (allen zilver) en
Castricum (brons). Zandvoort
en Velsen werkten samen en
hebben gebroederlijk zilver
gehaald.
Deze onderscheiding is in
drie categorieën en is een
stimuleringsprogramma om
duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en
verbeteringen te stimuleren.
Gemeenten ontwikkelen een

duurzaamheidprogramma,
waar andere programma’s
van FEE, de internationale
overkoepelende organisatie,
ook onderdeel van uitmaken.
Onze gemeente werd vooral
door de jury geroemd om
de aandacht voor milieueducatie, de voorlichting
over duurzaamheid, de nationaal, regionaal en lokaal
beschermde gebieden en
de paraatheid van de brandweer op calamiteiten. Tevens
doet de brandweer veel aan
voorlichting en dat werd
ook zeer gewaardeerd. Ook
kwam de jury met een aantal verbeterpunten. Zo is er
(nog) geen meetbare doelstelling in het klimaatbeleid.

Op zoek naar een
cadeau voor onder
de kerstboom?
Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Kom 15 december naar
Emotion by Esprit
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Wethouder Göransson reageerde enthousiast: “Het is
een prachtig resultaat dat
ik niet had verwacht, 81% is
een hoge score en dicht bij
goud (85%, red). Er ligt nu
de uitdaging om over twee
jaar goud te halen! En het
is helemaal mooi dat we
als Zandvoort voorop lopen
in dit traject. Dankzij steun
en inspanning van de provincie, die hier nadrukkelijk
een voortrekkersrol in heeft
genomen, waarbij het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk gemeenten in NoordHolland dit keurmerk gaan
halen!”
ECO XXI is dezelfde organisatie die de Blauwe Vlag
en de Green Key, waarin
Zandvoortse bedrijven veel
en hoog scoren, uitdeelt. Nu
Zandvoort zich heeft aangesloten bij deze organisatie, is
besloten om in mei van het
komende jaar niet meer deel
te nemen aan de Quality
Coast beoordeling.ECO XXI
is dezelfde organisatie die de
Blauwe Vlag en de Green Key,
waarin Zandvoortse bedrijven veel en hoog scoren, uitdeelt. Gemeente Zandvoort
heeft besloten om in mei
van het komende jaar niet
meer deel te nemen aan de
Quality Coast beoordeling.

Sport

Tweeling goed op
Noord-Hollands
badmintontoernooi

Vrijwilligster van
de Zonnebloem
in zonnetje gezet

Zandvoort verguld met
zilveren ECO XXI Award

Komende zaterdag
BTW-vrije dag
bij IJzerhandel
Zantvoort
Zie onze advertentie
op pagina 14

Zie onze advertentie op de achterpagina

Vrijdag sneeuwoverlast verwacht
De weerman van de Zandvoortse Courant, Marc Putto,
meldt in zijn weercolumn op pagina 15 dat hij komende
vrijdag veel sneeuw verwacht. Ook weerbureau Meteo
Consult in Wageningen heeft een soortgelijke waarschuwing gedaan. Door een samenloop van omstandigheden
is het mogelijk dat het zelfs tot heuse sneeuwjachten gaat
komen met als gevolg enkele centimeters sneeuw.
Vrijdagnacht arriveert vanuit het westen een actieve
sneeuwstoring. Ook overdag blijft het in een groot
deel van het land flink doorsneeuwen. Hoeveelheden
tot meer dan 10 centimeter
zijn mogelijk en daarmee
dus veel gevaar voor het
verkeer van het verkeer. Na
een verwachte vriesnacht
met meer dan 10 graden
vorst, zou zaterdag zomaar
de eerste ijsdag, waarbij de
temperatuur niet boven het
vriespunt uitkomt, kunnen
worden.
Bewoners wordt voorzichtigheid aangeraden en tevens wordt verzocht om de
eigen stoep, indien nodig
en mogelijk, zo sneeuwvrij

als mogelijk te maken en
te houden. Ook het verkeer
krijgt deze waarschuwing,
met name wordt het gevaarlijk voor fietsers en
scooters, maar uiteraard
kunnen ook de automobilisten behoorlijk in de problemen komen. Binnenblijven
is het advies.
De gemeente stelt opnieuw zakjes strooizout
ter beschikking. Deze zijn
gratis bij de remise aan de
Kamerlingh Onnesstraat af
te halen. Ook kunnen bewoners zout halen uit de
kisten die her en der in het
dorp staan. Bedrijven kunnen voor € 5 een vuilniszak
vol strooizout bij de remise
ophalen.

Prijsuitreiking vrijwilligersorganisatie 2012
en jonge vrijwilliger van het jaar met opening
van de fototentoonstelling:
vrijdag 7 december om 15.30 uur in Pluspunt.
Iedereen is welkom.
www.vip-zandvoort.nl.
Gemeente Zandvoort

1

waterstanden

burgerlijke stand

WINTERBORREL

24 november - 30 november 2012
Geboren:

zondagmiddag 16 december 2012

LIVE LEVEL 92 - SAM FISHER

Fasco Mytch, zoon van: Spolders, Mark Andreus en: van Brero,
Tessa.
Pécsi, Flórián, zoon van: Pécsi, Gergely en: Jakab, Szilvia
Veronika.
Mats Ronald Cornelis, zoon van: Schaap, Volkert André
Wijnand en: Juffermans, Lilian Jannette.

vanaf 16.00 uur

PIANO • SAX • SI NGER

dj lucha & alex Cruz
Entree gratis

Overleden:

van Akkooi geb. van Wachendorff van Rijn, Johanna Maria
Alphonsa, oud 85 jaar.
van Wooning, Marinus Johannes, oud 84 jaar.
Geers geb. Voogd, Johanna, oud 86 jaar.
Keur geb. van Roode, Margaretha Geertruida Maria, oud
64 jaar.
Nelis geb. Morren, Anna Maria Irene, oud 66 jaar.
Dikker geb. Lisser, Lientje Betsie, oud 75 jaar.
Meschendorp geb. van Kraalingen, Elisabeth Femmetje
Hillegonda, oud 101 jaar.

kerkdiensten -

boulevard barnaart 23 zandvoort
www.clubnautique.nl

023 57 157 07
december
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur H.E. van Amerom
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
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

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

Druk: Dijkman offset

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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
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inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk

Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Laag

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Hoog

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort

Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Laag

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

colofon

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Hoog

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

Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie :
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

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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9 Zangkoor Cantiamo - Optreden op De Brinck,
Nieuw Unicum. 14.00-16.00 uur

Watertoren is object voor vandalen
Opnieuw hebben vandalen in de watertoren huisgehouden.
Mede-eigenaar Ko v.d. Graaf meldde afgelopen week dat hij
door omwonenden was geattendeerd op personen die in de
toren waren. Na controle bleek dat vandalen een en ander
gesloopt hebben. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt.

10 Magic Cabaret - Rob en Emiel, Beachclub Take Five,
aanvang 18.45 uur

14 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur
14 Pub quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur
15 Opening ijsbaan

- Raadhuisplein

15 Under the Christmas tree - Emotion by Esprit,
10.00-16.00 uur

15 Kerstmarkt - Gasthuisplein, 12.00-21.00 uur
16 Classic Concerts - Kerstconcert van het Alphens

Kamerkoor Cantabile. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22 De Babbelwagen - Digitale fotovoorstelling ‘

De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

22 Sprookjeswandeling - Zoek de sprookjesfiguren!
Centrum, 16.00 - 19.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma 06/12 - 12/12

HOTEL TRANSSYLVANIE
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)

ZA-ZO-WO om 12.45 uur

MEES KEES (NL)

ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE

DO t/m WO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

De watertoren met dichtgetimmerde ramen op de onderste etage

De indringers hadden tevens gebruik gemaakt van
het toilet. De watertoren is
niet meer aangesloten op
de waterleiding, waardoor
de behoeften niet weggespoeld konden worden. Het
niet meer aangesloten zijn
op de waterleiding komt

simpelweg omdat de leidingen voor zowel water als gas
al enige tijd geleden gestolen zijn.
V.d. Graaf heeft nu de onderste delen van de toren
dicht laten schroeven in de
hoop deze vernielzucht te

smoren. “De eerste twee
etages waren nog netjes
maar ook nu is het daar een
puinhoop. Archiefkasten zijn
omgegooid, dingen zijn van
de muren gesloopt. Nu is
zelfs in de kelder de nodige
rotzooi gemaakt. Waarom is
dit nodig?”, vraagt hij zich af.
Onlangs zijn ook de ramen
die bereikbaar waren met
stenen ingegooid en heeft
een ouder zich gemeld met
de mededeling dat haar kind
zich daar mede schuldig aan
heeft gemaakt.
Triest dat het met de watertoren deze kant op gaat.
Maar zolang het gemeentelijke monument in de
verkoop staat zal er waarschijnlijk weinig tot geen onderhoud worden gepleegd.
De noodzaak daartoe wordt
echter steeds groter. De toekomst zal uitwijzen wat er
met het markante gebouw
gaat gebeuren.

Warm welkom voor Sint in Agathakerk

Afgelopen zondag was voor de Goedheiligman, die direct
na de mis een bezoek bracht aan de Agathakerk aan de
Grote Krocht, een warm welkom voorbereid. Met een van
zijn Zwarte Pieten en een grote zak met cadeaus kwam
hij na jaren weer terug in de kerk, waar hij hartelijk werd
ontvangen en door de gehele gemeenschap en door vele
kinderen werd toegezongen.

van genoten. Het is zeker te
verwachten dat Sinterklaas in
de komende jaren een trouwe
bezoeker zal worden in de periode vlak voor zijn verjaardag.
(advertentie)

SKYFALL

Do t/m WO 21.45 uur

A ROYAL AFFAIR
WO om 19.30 uur

Verwacht: De vijf legendes 20/12 + Koning van katoren 26/1

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt
Sint in Agatha kerk

Met Theo Wijnen aan de piano volgde een uitgebreid muzikaal welkom met de allerbekendste Sinterklaasliedjes.
Hij werd welkom geheten
door pastoor Matthieu
Wagemaker die hem meteen
een microfoon toestopte en
een prachtige zetel tussen
de vele kinderen aanbood.
Sinterklaas was, zo vertelde
hij, erg onder de indruk van
de vele opvallende verbou-

wingen en vernieuwingen in
de kerk die de laatste jaren
zijn uitgevoerd. “Een prachtige kerk is het geworden en
ik kan me goed voorstellen
dat jullie daar trots op zijn.
Maar ik zal niet te lang aan
het woord blijven want jullie
verlangen natuurlijk naar je
kopje koffie”, grapte de Sint.
Een gezellig feest waar niet
alleen de kinderen maar ook
de ouders en andere ouderen

“Jeloi,

al plannen voor de kerstdis?
Wat dacht je van Thalassa?
Dat voelt als thois en het
smaakt hemels!”
Zie pagina 10

Strandpaviljoen 18
www.thalassa18.nl
Reserveren: 023 571 5660

column

Volgens mij…

… kruipen Sinterklaas en de
Kerstman steeds dichter naar
elkaar toe. Als ik dit schrijf is
Sinterklaas nog in het land
en speelt het carillon van
het raadhuis allerlei leuke
Sinterklaasliedjes. De kerstverlichting is dit jaar vroeg opgehangen in de winkelstraten en de
eerste kerstkaart lag vanochtend
al op mijn mat. De tijd vliegt en
voor je het weet staan we op het
strand voor de Nieuwjaarsduik.
Welkom december.
Maar eerst wacht ik de 21e december af. Want volgens sommigen zijn er diverse doemscenario’s voor deze datum. Zoals:
de wereld vergaat, het einde der
tijden komt, overstromingen, het
stijgen van de zeespiegel, meteorietenregen op de aarde, botsing
met een andere planeet en ga zo
maar door. Uiteindelijk is er maar
één conclusie: op 21 december
is de Maya-cyclus van 5125 jaar
afgelopen en komt er een ander
tijdperk aan.
Ik wacht het rustig af want je
kunt er niet zoveel mee. Net zoals met het scenario dat al jaren
in de lucht hangt, namelijk een
samenvoeging van Zandvoort
met andere gemeenten. Een
Haarlem, of nog erger, een
Amsterdam aan Zee zal voor
mij een nieuw tijdperk betekenen. Hoewel? Zandvoort heeft
al jaren met Amsterdam een
haat/liefde verhouding. In 2010
was er de Amsterdam Beachbus
die allang ter ziele is. En op gemeentelijk vlak wordt er nog
steeds gesproken over een gezamenlijk metropool AmsterdamZandvoort. Ach, het zal allemaal
zo’n vaart niet lopen.
In ieder geval vieren we ondanks de sombere voorspellingen ook dit jaar Kerstmis weer
gezellig met elkaar. Maar eerst
zwaaien we Sinterklaas vrolijk
uit en zien hem, als alles mee
zit, met of zonder ladderwagen
in 2013 terug. Wel is één ding
zeker, we gaan na de 21e
het Aquarius tijdperk in,
wat staat voor vrede, vrijheid, rechtvaardigheid,
creativiteit en verlichting.
Welkom december.

Nel Kerkman

Evenementenagenda
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Zandtransporten kunnen
voor overlast zorgen
Afgelopen maandag startte PWN met de zandtransporten
• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
Aanbieding:
• Vitrage, duoroll
Kleding stom
• Gordijnrails
en
3
st
uk
s brengen 2
• Gratis opmeten
betalen

vanaf de locatie ‘Bokkedoorns’ naar de natuurbrug Zand-

poort, die tussen Zandvoort en Bentveld wordt aangelegd.
De zandtransporten vinden overdag plaats tussen 07.00

uur en 16.00 uur. Als er een kiepwagen met zand over de

weg rijdt, zorgt dit mogelijk voor oponthoud in het verkeer.

R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Toko Bintang
Al 9 jaar
het Indonesische restaurant van Zandvoort.
Lekkere gezonde Indonesische maaltijd
voor maar € 9,50

De lading is net gelost

Het depot waar het zand
wordt geladen bevindt
zich bij het wethouder van
Gelukpark in Bloemendaal.
Vanaf het park vinden de
transporten plaats naar
de bouwlocatie van de
Zandpoort bij de Blinkert
weg. Het traject ziet er als
volgt uit: Zeeweg/N200
– Brouwerskolkweg - Duin
lustweg - Zijweg - Bovenweg
- Burgemeester den Texlaan
– Bilderdijklaan - Oosterduinweg - Zandvoortselaan/N201Blinkertweg. Het totale traject is 11 km. Dezelfde route
wordt door de kiepauto’s ook
weer terug gereden.
Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Laat u niet verrassen
door de winter…
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.
4

Er wordt langzamer gereden als er een wagen met
zand over de weg rijdt.
Weggebruikers wordt dus
geadviseerd terdege rekening te houden met de snelheid. Het transport is van
3 tot en met 20 december.
Met een kleine tussenstop
wordt er weer gestart vanaf
maandag 7 januari tot en
met einde januari.

Historie

De provincie Noord-Holland
is in juli 2012 gestart met
de aanleg van natuurbrug Zandpoort over de
Zandvoortselaan en de
oude trambaan. De natuurbrug tussen Nationaal
Park Zuid-Kennemerland

In de nacht van zaterdag
op zondag is een 25-jarig
Haarlemmer aangehouden, nadat hij een 24-jarige
plaatsgenoot had mishandeld in het centrum van
Zandvoort. Bij aankomst
constateerden politieagenten dat de 24-jarige
Haarlemmer gewond was
aan onder andere zijn hoofd.
Het slachtoffer is door een
ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De 25-jarige

verdachte bleek verdwenen
maar na onderzoek in de
omgeving zag de politie de
verdachte in een auto stappen. Deze auto werd door
de politie aan de kant gezet
en de 25-jarige Haarlemmer
werd aangehouden. De man
bleek ernstig onder invloed
van alcohol, had een ontbloot bovenlijf en zat onder
uitgespuugde etensresten.
Hij is ingesloten voor nader
onderzoek.

Winterwandeling door
echte Hollandse duinen

Afhalen en bezorging bel: 023-5712800
Oud Hollandse dag- en senioren maaltijd € 8,50
"Toko Bintang Indisch / Nederlands restaurant"
Haltestraat 34- dinsdag t/m zondag van 12.00- / 20.00 uur

politiebericht
Haarlemmer aangehouden
voor mishandeling

en de Amsterdamse Water
leidingduinen is een noodzakelijke schakel om de NoordHollandse duinen opnieuw
met elkaar te verbinden.
De bouwwerkzaamheden
van de natuurbrug zullen
eind 2013 gereed komen.
Natuurbrug Zandpoort is
een initiatief van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland,
PWN, Natuurmonumenten,
Waternet, Gemeente Zand
voort en provincie NoordHolland.

Op zondag 9 december organiseert IVN Zuid-Kennemerland een winterwandeling door de Amsterdamse Water-

leidingduinen. Dit unieke gebied varieert van hoge duinen
tot brede valleien, van dicht bos tot sompige kanaaloevers
en door bossen, velden en zandverstuivingen.

Nog meer hinder

Maar er zal de komende tijd
nog meer hinder in Zand
voort ontstaan. De laatste
mogelijkheid om via de Van
Lennepweg en de A.J. v.d.
Moolenstraat naar Nieuw
Noord te rijden, is nu eveneens afgesloten. Dat betekent dat al het verkeer door
de Van Speijkstraat, Zeestraat
en ‘verlengde’ Haltestraat,
dan wel Kostverlorenstraat/
Sophiaweg naar deze wijk zal
moeten rijden. De aannemer
van de grondwerken aan de
Van Lennepweg is nu zover
dat hij het stuk tot aan de Van
Speijkstraat op de schop gaat
gooien om de riolering te kunnen vervangen. Waarschijnlijk
duurt dit tot de kerst waarna
er in januari opnieuw afgesloten gaat worden. Naar
verwachting zal de hinder tot
Pasen 2013 duren.

Reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen | Foto: AWD

Tijdens de wandeling vertelt de IVN-gids over alles
wat de wandelaars tegenkomen. Over de vorm van
de knoppen van eiken in de
winter, over vuurzwammen
op abelen, over de laatste
paddenstoelen van het seizoen, afgesleten schuurplekken op bomen van reeën en
de verdorde adelaarsvaren
in de winter. Hij vertelt over
de damherten en toont een
fraai uitzicht op Zandvoort.
Met een beetje geluk vindt er
een ontmoeting met reeën
plaats.
Watervogels als de krooneend, zaagbek, wilde eend

en roerdomp overwinteren
hier massaal tijdens strenge
winters. Er is dus genoeg te
zien en te beleven dus doe
mee aan deze boeiende
winterreis.
De winterwandeling door
de Amsterd amse Water
leidingduinen start zondag
om 13.00 uur bij ingang
Oase en duurt ca. 1,5 uur.
Deelname is gratis, een
toegangskaart voor de
duinen is te koop bij de ingang. Meer informatie over
het IVN en haar activiteiten
vindt u op www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland/
activiteiten.

Sprookjeswandeling in kerstsferen
Op zaterdag 22 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een Sprookjeswandeling georganiseerd. Sinds enkele jaren is deze activiteit voor de

jongste inwoners van Zandvoort niet meer weg te denken.

Sprookjesfiguren zoeken in het dorp

Van 16.00 tot 19.00 uur
zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen over
het Raadhuisplein en het
Kerkplein. Zo komen bijvoorbeeld Sneeuwwitje met haar
7 dwergen, Roodkapje en de
wolf, maar natuurlijk ook
Peter Pan en kapitein Haak
en nog een heleboel andere
figuren.
Eveneens is de Kerstman
met zijn gezin aanwezig.
Dit jaar heeft hij zelfs zijn
moeder meegenomen. Alle
kinderen mogen met de
Kerstman en zijn gezin op
de foto, zittend op zijn troon
op het terras van Grand
Café XL. Op het Kerkplein
staat, dankzij de medewer-

king van Center Parcs, een
levende kerststal. De kinderen die het durven mogen
de schaapjes en geitjes komen aaien. Ook zullen daar
muzikale optredens van het
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble en I Cantatori
Allegri plaatsvinden. In de
Protestante kerk is een doorlopend programma met muziek, voorlezen en een leuke
poppenkastvoorstelling van
de Rekreade.
Voor de kinderen die willen deelnemen aan de
Sprookjeswandeling is er
vanaf nu een boekje à € 3,50
te koop bij Bruna Balkenende.
Het boekje is op de avond
zelf ook bij De Gelaarsde kat

te koop, die vanaf 15.00 uur
op het Raadhuisplein te vinden is. In het boekje zitten
waardebonnen voor chocolademelk, een betoverde
cakelolly en een sprookjes
oliebol. Tevens staan alle tijden van de optredens erin en
een plattegrond waar alle activiteiten te vinden zijn. Ook
zitten er in het boekje kortingsbonnen wat het heel
aantrekkelijk maakt om het
boekje te kopen. In het boekje staan ook plaatjes van de
sprookjesfiguren. Van een
heleboel figuren kun je een
handtekening krijgen. Lukt
het je om alle handtekeningen te verzamelen? Om 18.45
zal de Sprookjeswandeling
worden afgesloten met
muzikale medewerking van
de sprookjesfiguren in de
Protestante kerk. Zij zingen
kinderkerstliedjes, kom allemaal en zing mee!
Kom allemaal verkleed want
een deskundige jury kijkt
welke kinderen het mooist
verkleed zijn. Er zijn mooie,
door de Rabobank beschikbaar gestelde prijzen te
winnen. De prijsuitreiking
zal bij de afsluiting in de
kerk plaatsvinden. Dit geldt
natuurlijk alleen maar voor
de deelnemers, hoewel het
erg leuk is als ouders ook verkleed komen! Kijk voor meer
informatie op www.sprookjeswandeling.nl.

ZANDVOORT SCHOON!?
= Kwaliteit van leven!
Iedereen wil genieten van zijn leefomgeving. Zaken als uitpuilende vuilnisbakken, zwervend grofvuil, gesloopte verkeersborden, versleten zitbanken,
gebroken straattegels, kapotte lichtmasten, stinkende containers of verwaarloosd openbaar groen doen afbreuk aan het persoonlijk geluksgevoel
van inwoners.
Medewerkers van gemeente Zandvoort doen altijd hun 'stinkende' best
om de woonomgeving van burgers en ondernemers zo goed mogelijk te
onderhouden. Dagelijks trekken zij de Zandvoortse wijken in om grondig onderzoek te doen naar de kwaliteit van de leefomgeving. Dit doen zij om proactief te kunnen reageren op ongewenste situaties in de openbare ruimte.

Gemeente Zandvoort

Toch kan het zijn dat, ondanks de intensieve inspectierondes door onze
medewerkers, zaken over het hoofd worden gezien. Wij vragen u dan ook
om afwijkingen in uw leefomgeving te blijven melden aan de gemeente.
Dit kan per telefoon op 023 5740200, maar ook digitaal via onze website.
Op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!?

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

Drukte bij Kerstmarkt
in Protestantse kerk

Met maar liefst zo’n dertig ingeschakelde vrijwilligers was er afgelopen
zaterdag ook veel publiek
op de van 10.00 tot 16.00
uur georganiseerde kerstmarkt in het jeugdhuis
van de Protestantse kerk.
De gehele dag was het een
komen en gaan van belangstellenden die uit waren op
leuke koopjes. Buiten en
binnen waren vele kinderen actief met het maken
van typische kerstattributen. En uiteraard waren er
zeer vele stands met allerlei leuke aanbiedingen. De
opbrengst was o.a. bestemd
voor het inrichten van een
stiltecentrum in de kerk.

Mooi bedrag voor
Serious Rescue

De Zandvoortse Reddings
brigade organiseerde een
Sponsorloop op 1 december
van Post Noord naar Post
Zuid en terug. Er is met deze
run meer dan € 270 opgehaald voor Serious Rescue.
Voor deze actie halen reddingsbrigades, waarbij ook
die uit Zandvoort, met een
3-daagse vaartocht van
Arnhem naar Enschede
geld op voor het goede doel
van de 3FM-actie Serious
Request. Op zondagmiddag
23 december zal het verzamelde bedrag in de vorm
van een cheque worden
overhandigd aan de 3FM
Dj’s van het Glazen Huis in
Enschede.

Eervolle vermelding

EVI Restaurant in de Zee
straat heeft in de nieuwste
Michelin-gids, voor 2013, die
vorige week het levenslicht
zag, een eervolle vermelding

gekregen. Tevens werden zij
beloond met een ‘couvert’
(een ‘bestekje’) hetgeen staat
voor een goed restaurant. EVI
Restaurant is nog geen jaar
open en dus kan er gesproken
worden van een bijzonder resultaat dat de anonieme inspecteurs van de Franse restaurantgids op waarde wisten
te schatten. De Michelin-gids
is in feite in Nederland de
bepalende autoriteit op het
gebied van lekker eten. Wij
feliciteren John de Kluijver en
zijn team van harte met dit
mooie resultaat.

Kerstmarkt Nieuw
Unicum

Op woensdag 12 december is
er van 10.30 uur tot 16.00 uur
een sfeervolle kerstmarkt op
het grote plein, de Brinck, in
Nieuw Unicum. Het overdekte plein is prachtig versierd
en om alvast in de kerstsfeer te komen zijn er tal
van kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen
Er zijn verschillende winkeliers uit Zandvoort vertegenwoordigd en ook de dagbestedingslocaties van Nieuw
Unicum zoals creatief atelier
’t Winkeltje, houtwerkplaats
de Werkplaats en lunchroom
BienveNu. Om 13.00 uur is
er een optreden van Second
Spring en er is glühwein en
overheerlijke pannenkoeken.
Verder is er om 15.00 uur een
loterij met mooie prijzen.
Het adres is Zandvoortselaan
165 en er is gratis parkeergelegenheid.

Toon Hermansgroep

De laatste bijeenkomst in
2012 voor lotgenoten van
(ex)-kankerpatiënten is op
vrijdag 14 december van
10.30 uur tot 12.00 uur in
de Theo Hilberszaal van
Steunpunt OOK Zandvoort.
Voor veel mensen is deze
maand vaak gecompliceerd
want hoe ga je met de naderende feestdagen om als
jezelf of je partner/familielid
tegen deze dagen op ziet? Als

lotgenoten kunnen we elkaar een hart onder de riem
steken en misschien heeft
iemand een goed advies
om de feestdagen anders
te benaderen. Met elkaar
sluiten we de bijeenkomst
af met een gezellig samen
zijn en zwaaien het oude
jaar kleurrijk uit en maken
gezamenlijk een goede
start voor het nieuwe jaar.
Opgave is niet noodzakelijk,
de deelname en ook de koffie of thee is gratis.

Signeersessie Andy
van der Meijde

In een aangrijpende biografie, ‘Geen Genade’, is
oud-voetballer Andy van
der Meijde (’79) zeer openhartig over zijn tijd als
profvoetballer. Hij bereikte
de top van het Europese
voetbal maar ook de toppen van waanzin. Bij Ajax
groeide hij uit tot de beste
rechtsbuiten van zijn generatie. Met het bereiken van
de Europese elite bij Inter
Milan begon tevens zijn
reis langs de toppen der
waanzin. Hij ging miljoenen
verdienen én uitgeven. Zijn
naïeve inborst maakte van
zijn leven een symfonie met
ontelbaar veel mooie, treurige, valse en bizarre noten.
Op zijn dertigste raakte hij
als speler van Everton ook
nog verslaafd. Inmiddels is
de 17-voudige international
weer een gewone burger,
en heeft hij vier kinderen
bij drie vrouwen. Voetballen
doet hij, sinds zijn vertrek bij
PSV, bij de amateurs. Vrijdag
14 december komt hij tussen 15.00 en 16.00 uur zijn
pennenvrucht signeren bij
Bruna Balkenende.
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KOOP DIT JAAR NOG EN PROFITEER VAN DE HUIDIGE HYPOTHEEKVOORWAARDEN!
De Schelp 26
MET

TU

W)!
Z
(
N
I

Zandvoort

Vraagprijs: € 118.000,= k.k.

De Schelp 69
Dit 2-kamer recreatieappartement,
met goede verhuurmogelijkheden, is
gelegen op de mooie zuidwest hoek
op de begane grond met een ruime
tuin (ZW van ca. 80m2). De woning
heeft een woonkamer, open keuken,
badkamer met douche en toilet en
een CV-installatie. Dit appartement
wordt thans tegelijk aangeboden
met het hierboven gelegen appartement nr. 69.
• Service kosten € 85,= p/m.
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

Schuitengat 7
RPE
SCHE

!
PRIJS

Zandvoort

NU ZÉÉR SCHERPE VRAAGPRIJS:
DE WOZ WAARDE BEDRAAGT
€ 224.000,= !
Direct aan de boulevard op de 1e
etage ligt dit 4-kamer-appartement
met LIFT en balkon, de moderne
keuken met inbouwapparatuur is in
2006 vernieuwd. Het is zeer centraal
gelegen t.o.v. scholen, winkels, centrum, ns-station, duinen en strand.
• Service kosten € 276,= incl.
voorschot stookkosten.
• Woonoppervlakte ca. 70 m2.

Dr. Kuyperstraat 2
ND!

Zandvoort

TAA
VRIJS

Vraagprijs: € 399.000,= k.k.

O
BALK

Vraagprijs: € 118.000,= k.k.

Dit 2-kamer recreatieappartement,
met goede verhuurmogelijkheden,
is gelegen op de mooie zuidwest
hoek op de 1e etage met BALKON!
De woning heeft een woonkamer,
nette open keuken, moderne
badkamer met douche en toilet.
Dit appartement wordt thans
tegelijk aangeboden met het
hieronder gelegen appartement
nr. 26.
• Service kosten € 85,= p/m.
• Woonoppervlakte ca. 37 m2.

Potgieterstraat 20

N
GREEVE

Vraagprijs: € 169.000,= k.k.

)!
N (ZW

Zandvoort

AGD
A
L
R
VE
IJS!
IN PR

Zandvoort

Vraagprijs: € 259.000,= k.k.

NU VERLAAGD IN PRIJS! Een
sfeervolle UITGEBOUWDE
eengezinswoning met stenen
berging, ruime tuin, woonkamer,
woonkeuken met inbouwapparatuur, 3 slaapkamers, moderne
badkamer en twee dakkapellen op
de 2e verdieping! Het is gelegen
in een gewilde woonwijk met het
centrum, strand en het NS-station
op korte loopafstand.
• Woonoppervlakte ca. 105 m2.
• Perceelgrootte ca. 133 m2.

Wilhelminaweg 5
Dit VRIJSTAAND woonhuis is gelegen in Zandvoort-zuid op een ruim
perceel grond (319 m2) en op loopafstand van de duinen. De woning
heeft een woonkamer met 2 erkers,
woonkeuken, 2 slaapkamers, een
badkamer, een voor- en achtertuin,
een royale oprit voor meerdere
auto’s én een gastenverblijf. Buiten
schilderwerk is in 2012 gedaan.
Unieke kans om vrijstaand in
Zandvoort zuid te wonen!
• Woonoppervlakte ca. 110m2.
• Perceelgrootte: 319 mm2.

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

ILLA!
V
E
LUX

Zandvoort

Vraagprijs: € 879.000,= k.k.

Deze royale halfvrijstaande VILLA is
gelegen op een prachtige duintop
(519 m2) in het GEWILDE GROENE
HART van Zandvoort. De woning is
geheel gerenoveerd met hoogwaardige & luxe materialen en behoud
van het sfeervolle karakter.
De woning heeft een woonkamer,
TV-kamer, woonkeuken, kantoor/
praktijkruimte, kelder, 4 slaapkamers
en 2 badkamers. Fraai aangelegde
tuin met diverse terrassen.
• Woonoppervlakte ca. 240 m2.
• Perceelgrootte: 519 m2.

Genomineerd
woningmakelaar
van het jaar.

Sinterklaas was bij Center Parcs
zijn mijter kwijt…
Sinterklaas zit inmiddels weer in het warme Spanje, maar
eind deze week beleefde hij nog een paar hachelijke mo-

menten. Hij zou zaterdagmiddag op bezoek gaan bij Center Parcs, waar een zaal vol kinderen op hem zat te wachten, toen hij plotseling ontdekte dat hij zijn mijter kwijt

was. En zonder dat hoofddeksel gaat de goedheiligman
natuurlijk de deur niet uit.

van Marokko had gekregen.
Omdat hij de kinderen niet
teleur wilde stellen, had hij
voor deze noodoplossing
gekozen. Gelukkig kreeg het
Sinterklaasfeest een happy
end, want Stille Piet had op
het laatste moment de mijter gevonden; het kleinood
was door een van de Pieten
per ongeluk als cadeau verpakt. Opluchting alom dus,
vooral bij de kinderen, die
nu toch een presentje van
de Sint kregen.

Sinterklaasbrunch

Sinterklaas zonder mijter op bezoek in Center Parcs | Foto: Paul Zwemmer

Paniek alom dus, want hoe
vertel je het de kinderen dat
de Sint niet komt! Gelukkig
had Roy van Buuringen
van ONAIR-Events ervoor
gezorgd dat de jonge bezoekers prima werden vermaakt door Tjille Piet, die
zijn nieuwste Sinterklaas-cd
ten gehore bracht en door de
Zing & Zang Piet, die niet alleen vocaal sterk waren maar
ook nog eens goed konden
dansen. Zij wisten de kinderen zelfs zo enthousiast
te maken dat ze mee gingen dansen en zingen. Ook
Orry, het Center Parcs-kind
dat vast op het park woont
en opvalt door zijn groene
haar, deed enthousiast mee

en was er vast van overtuigd
dat de mijter van Sinterklaas
zou worden gevonden. Maar
ja, waar moet je zoeken? De
Spaanse tolk van Sinterklaas,
Dolores, wist raad: zij schakelde Stille Piet in, die ooit
Politiepiet was geweest. Alle
hoop was op hem gevestigd.
Net toen het kinderfeest
zonder de aanwezigheid
van Sinterklaas dreigde te
eindigen, stapte de kindervriend toch nog onverwacht
de feestzaal van de Beach
Factory binnen. Zonder mijter weliswaar, maar wel
met een fez op zijn hoofd,
een klein rond hoofddeksel dat hij van de koning

Ook Center Parcs-manager
Dennis Barends, die deze
Sinterklaasmiddag voor alle
kinderen had georganiseerd
(voor zowel gasten van het
park als alle Zandvoortse jongens en meisjes) was blij dat
de Sint mét mijter zijn vakantiepark kon verlaten. Hij benadrukte nogmaals dat bij
alle activiteiten die bij Center
Parcs worden gehouden, ook
Zandvoorters van harte welkom zijn. Dat gold ook voor
de Sinterklaasbrunch op
zondag, waarbij eerst lekker
kon worden gesmuld van de
heerlijkste broodjes en daarna door alle gasten mocht
worden gezwommen in het
tropisch zwemparadijs. Dat
alles onder de goedkeurende
blikken van Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten, die zich
overigens niet in het water
waagden; zij waren bang
voor witwassen…
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Wim Hildering brengt onvervalste
klucht ‘Een dubbele agenda’
Het is weer tijd voor de traditionele najaarsuitvoering van
toneelvereniging Wim Hildering. De Zandvoortse toneelspelers brengen op vrijdag 14 en zaterdag 15 december aanstaande de klucht ‘Een dubbele agenda’, geschreven door de
bekende Engelse kluchtschrijvers John Chapman en Dave
Freeman en vertaald door Jan Tol. Het is een klucht in twee
bedrijven waarbij Kick Boomgaard voor de regie tekent.
Het is een klucht zoals een
klucht hoort te zijn. Bedden,
deuren, humor, kleine pikanterietjes, onverwachte gasten enz. Het verhaal speelt
zich af in een luxe villa in
Wassenaar die gehuurd is
door Harriet. Zij is gescheiden en lost haar financiële problemen op door twee
getrouwde mannen haar te
laten bezoeken op verschillende dagen. Haar dubbele
agenda wordt echter volledig

verstoord door haar vriendin
Anne, wiens huwelijk op de
klippen dreigt te lopen en
die achtervolgd wordt door
haar echtgenoot, een van
Harriets geliefden, die een
beenfractuur oploopt en in
haar bed moet blijven liggen.
De andere geliefde komt onverwachts aanzetten en ziet
twee woedende dames die
op zoek zijn naar hun echtgenoten. Zoals het hoort bij
een echte klucht volgen de

raad-Informatie met onder andere de dekkingsvoorstellen

voor 2013 – 2016 op de agenda. Deze voorstellen waren al
aangekondigd en nu kunnen de raadsleden in het openbaar erover praten.

Tevens komt er informatie
over het al dan niet schrappen van Olympia's Tour, de
Parkeerverordening 2013 en
de Parkeerbelastingvero r
dening 2013. Het is eigenlijk
weer een overvolle agenda

want een aantal zaken
moet voor het nieuwe jaar
in kannen en kruiken zijn.
Zo wordt er ook gesproken
over de aanbieding die het
college gedaan heeft aan
de VVE Bouwes Palace, de

Beleidsnota WMO 2013-2016
en de WMO-verordening
2013 die ervan uitgaan dat
vooral gehamerd moet worden op zelfredzaamheid. De
vergadering begint met de
installatie van een nieuw
lid van de Zandvoortse
Rekenkamer. De selectiecommissie heeft gekozen voor
Jessey Jacobus-Durand uit
Almere. Zij zal Hans Slot vervangen, die een paar weken
geleden vertrok.

Regisseur Kick Boomgaard
heeft de moeilijke taak gehad om dit alles in goede banen te leiden, dat dit gelukt
is kunt u zien en beleven in
theater De Krocht. Kaarten
zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Bruna Balkenende
voor € 7,50 per stuk. Indien
beschikbaar, kunnen ze op de
speelavonden aan de kassa
van De Krocht ook nog gekocht worden. Beide avonden begint de voorstelling
om 20.15 uur en gaat de zaal
om 19.30 uur open.

Luizenteam geeft op Duinroosschool
les 0ver hoofdhuidproblemen
Jeuk op de hoofdhuid kan een aantal oorzaken hebben.
Het ‘luizenteam’ van de Duinroosschool heeft afgelopen
vrijdag voor alle groepen van de school een korte presenta-

tie gehouden over hoofdhuidproblemen. Door middel van
een filmpje en een liedje brachten zij het onderwerp onder
de aandacht van de kinderen.

Dekkingsvoorstellen in
gemeenteraad-Informatie
Komende dinsdag is weer een vergadering van gemeente-

misvattingen, complicaties,
spraakverwarringen en romances elkaar in snel tempo op. De beide vriendinnen
moeten alle zeilen bijzetten
om het geheel weer goed in
de agenda te krijgen.

De juiste shampoo voor kinderen

In het verleden was hoofdluis een grote schande en
werden de kinderen ermee
gepest. Dat behoort zo
goed als helemaal tot het
verleden. Kinderen, en met
name schoolkinderen, kunnen vooral na de najaarsva-

kantie en de Kerstvakantie
door contacten en door het
ophangen van jassen, besmet raken met hoofdluis.
Er zijn tegenwoordig dermate goede producten in
de handel, zoals shampoo
en ‘luizenzakken’, die deze

kwaal zeer goed bestrijden.
Echter hoofdluis is niet de
enige factor waardoor kinderen en volwassenen, jeuk op
hun hoofd krijgen. Een hele
grote oorzaak is het gebruik
van verkeerde shampoo of
het niet goed uitspoelen
van shampoo na het haren
wassen. Kinderen moeten,
de naam zegt het al, kindershampoo gebruiken; ook kinderen boven de 10 jaar.
Het luizenteam kreeg assistentie van moeder Wendy
Versteeg, die in september
in het nieuws kwam doordat
zij een shampoo had ontwikkeld voor het huidverzorgingsmerk Dove. Na afloop
van de les kreeg ieder kind
een tas met een goede kindershampoo, een luizenkam,
folders en een brief voor de
ouders/verzorgers mee naar
huis. Het team heeft beloofd
om over zes maanden terug
te komen om te informeren
hoe het een en ander is verlopen en mochten er kinderen zijn die luisjes hebben:
niet zwijgen, meldt het bij
de schoolleiding!
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Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
zie pagina 19

2013

“de CafE Derby”

KARAOKE
ATTLE
B

De strijd om de bokaal begint

De HAVEn
VAN
ZANDVOORT

De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:
Het leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340

De JOPEN
KERK
HAARLEM

VS

Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS

7 DECEMBER 2012
AANVANG

* vraag naar de voorwaarden

Reparatie en onderhoud van alle merken

20:00 uur

GRATIS TOEGANG, Zaal open om 19:30 uur (HAVEN VAN ZANDVOORT)

PRESENTATIE
Martijn bosman

LIVE band:
The battles

All rights reserved by Tmb.bv haarlem

Jury:
3 mistery guests

Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur onze vrijdagmiddagborrel om samen het weekend in te luiden
&
Iedere vrijdag en/of zaterdag dj of zanger

1e gang

2e gang ( keuze uit)

Zuppa di pesce con coda di rospo
Vis in een delicate visbouillon met tomaat en zeeduivel en mosselen
Of

Zuppa di pomodoro
Tomatensoep
3e gang ( keuze uit)

Risotto ai frutti di mare
Risotto met zeevruchten
Of

Risotto con carne
Risotto met vlees , cherry tomaatjes, pepertjes, knoflook en basilicum
4e gang

Intermezzo con scroppino
Intermezzo van scroppino

15 December - Red bull presents; “ 10 days before Christmas ”

Een tot in de puntjes door Red bull chique verzorgde gezellige en mooie avond
met o.a. een glas cava bij binnenkomst en een DJ. Voorafgaand door diner met
een keuze uit a la carte of ons “ Sjansende 3 gangen menu “ voor € 25,50

21 december - Kleding party met live entertainment!

Op deze gezellige fashion avond verwelkomen Sjans & Madamoiselle Paris u
met een glaasje bubbels, presenteren wij de leukste betaalbare
kleding uit Parijs aan u onder het genot van een klein hapje en
zingt zangeres Angelique live! ( aanvang 19:00)

24 December - “ The Voice “ zangeres Marjet

Na diner zingt Marjet op deze mooie kerstavond speciaal voor u
(aanvang 22:00)

5e gang ( keuze uit)

Filetto con funghi porcini
Ossenhaas als steak gebakken met kalfsjus en Porcini (eekhoorntjesbrood)
Of

Medaglione di tonno alla griglia
Medaillon van tonijn op de grill
6e gang

Dessert
Torta Caprese
Reserveren gewenst
Haltestraat 13 Zandvoort tel 023 57 175 23

Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Agenda

“MENU DI NATALE”
Kerstmenu 1e en 2e Kerstdag
6 gangen menu € 65,Involtini di bresaola con ricotta e gorgonzola
Rollade van bresaola met verse ricotta en zachte gorgonzola

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

www.autobedrijfzandvoort.nl

design by ed scargo	
  

MMX
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Autobedrijf Zandvoort

25 & 26 December

Op beide kerstdagen is Sjans voor u geopend in ultieme kerstsfeer
en met heerlijke a la carte gerechten (reserveren gewenst)

1 Januari - “ Happy New Year! ”

Sjans proost graag met U op een gelukkig en gezond 2013!
Daarom bent u van harte welkom op onze Nieuwjaars borrel om het
nieuwe jaar in te luiden met een glaasje heerlijke bubbels! (aanvang 16:00)
Grand café Sjans

Haltestraat 26

2042 LN

tel: 023-5712524

De Zonnebloem laat de zon schijnen
in donkere dagen
De Zonnebloem afdeling Zandvoort zet zich in voor mensen die door ziekte of handicap lichamelijke beperkingen
hebben. Bij de 17 vrijwilligers van deze afdeling staat ge-

zelschap, contact en een goed gesprek centraal. De huisbezoeken leiden vaak tot ondernemende initiatieven zoals

bijvoorbeeld samen naar de film, een theatervoorstelling,
het museum, een boottochtje of een vakantieweek.

AnnaMarie van Roode werd in het (Zonne)bloemmetje gezet

door Nel Sandbergen

Het eind van het jaar wordt
altijd afgesloten met een
gezellige verrassingsmiddag.
Afgelopen zaterdag was iedereen uitgenodigd om mee
te doen met een bingo. Dat
vergt altijd veel organisatietalent want iedereen die
niet zelfstandig kan komen,
wordt gehaald en gebracht.
In de ontmoetingsruimte
van de Agathakerk, waar de
Zonnebloem altijd gastvrij
onthaald wordt, waren alle

stoelen bezet en op een tafel
stonden leuke prijsjes. De bingo was dit keer heel bijzonder
want in plaats van de traditionele balletjes werd er een
verhaal voorgelezen waar heel
veel getallen in voorkwamen
die van tevoren waren getrokken. In de pauze kon men de
prijsjes uitzoeken en werd er
op advocaat met slagroom of
een ander drankje getrakteerd.

Verrassing

Nietsvermoedend werd opeens vrijwilligster AnnaMarie

van Roode naar voren geroepen. In het bijzijn van haar
familie ontving ze uit handen
van voorzitter Thea de Roode
de zilveren ere insigne en oorkonde, ondertekend door de
voorzitter van de Nationale
Zo n n e b l o e m v e r e n i g i n g .
AnnaMarie is al 10 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem
afdeling Zandvoort en ze zet
zich onder meer actief in voor
de verkoop van loten. Onder
groot applaus en met een
mooi boeket bloemen werd
AnnaMarie door alle aanwezigen bedankt. Maar de koek
was nog lang niet op want als
verrassing ging de tussendeur
naar de kerk open en stond
het mannenkoor klaar voor
een sfeervol miniconcert. Aan
de gezichten te zien viel deze
verrassing goed in de smaak.
Onder het genot van een hartig hapje en een drankje werd
de ontzettend leuke bingomiddag afgesloten. Alle aanwezigen kijken al weer verlangend uit naar de activiteiten
in het nieuwe jaar. Wilt u het
geweldige Zonnebloemwerk
financieel ondersteunen? Dan
kunt u een bedrag overmaken
op rekeningnummer 572413
t.n.v. Zonnebloem Zandvoort.

Gezondheidsproblemen aanpakken
Binnenkort wordt in Zandvoort een nieuw gezondheids- het verleggen van grenzen en
programma gestart: Bigmove. Het biedt een springplank bewegen met plezier.
naar gezondheid en is bestemd voor mensen met geeste-

Veel mensen hebben dagelijks
lijke en lichamelijke klachten. Het wordt vergoed door de te maken met een combinatie
ziektekostenverzekeraars.
van klachten. Denk daarbij aan
psychische klachten zoals deRond half januari 2013 wordt Mensen die klachten van pressie, angst, somberheid en
gestart met een groep van geestelijke en lichamelijke eenzaamheid, in combinatie
naar verwachting circa 10 (somatische) aard hebben, met suikerziekte, chronische
deelnemers gedurende een die heel ingrijpend kunnen pijn, slapeloosheid, overgeperiode van een half jaar. zijn, kunnen zich melden bij wicht en/of hart- en vaatziekHet hele project wordt be- de huisarts die ze door kan ten. Hierdoor kunnen ze niet
geleid door de huisartsen in verwijzen. Na de intake zul- doen wat ze graag zouden wilZandvoort, fysiotherapeuten len er individuele sessies len. Als u dit herkent, dan is het
van de Prinsenhof en psycho- plaatsvinden met de psycho- programma wellicht iets voor
loog Ab van der Neut. Door loog en de begeleider om het u. Bespreek het met uw huiseen integrale aanpak wor- persoonlijke proces van de arts of meld u rechtstreeks aan
den gezondheidsproblemen deelnemer te begeleiden van bij fysiotherapie De Prinsenhof,
meerzijdig aangepakt, wat klacht naar kracht. Tijdens tel. 5712572 of e-mail: info@fyelders in het land al vele po- de groepsessies zullen de sioprins.nl. Zie voor meer insitieve resultaten opgeleverd begeleiders de deelnemers formatie www.bigmove.nu of
voor de deelnemers.
motiveren en inspireren tot www.fysioprins.nl.
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De Jong
Osteopathie
door Erna Meijer

Per 1 november heeft Tom de Jong zijn eigen praktijk gehuisvest op de Zandvoortselaan
371 in Bentveld. Waar voorheen de winkel van Paula’s feestkleding was gevestigd, bevindt

zich nu een zeer doelmatig ingerichte praktijkruimte. De opzet is om meerdere disciplines
in de praktijk onder te brengen, waaronder psychologie, massage en coaching.
De Jong is beslist geen
vreemde voor Zandvoort. Na
zijn studie aan de University
of Saint Augustine te Florida
(USA), waar hij in 1998 zijn
Masters Degree in manuele therapie behaalde, ging
hij aan de slag bij Fysio Fit.
“Ondanks mijn opleiding en
ervaring als fysio- en manueeltherapeut kon ik echter
sommige klachten niet voldoende beïnvloeden. Ik heb
toen besloten de zevenjarige
deeltijdopleiding osteopathie
te gaan volgen, die ik in 2008
succesvol heb afgerond”, vertelt hij met veel passie.
Osteopathie wordt ook wel
een manuele of complementaire geneeskunde genoemd.
De over het algemeen zachte
behandelmethode richt zich
op het beweeglijk maken van
(bindweefsel) structuren binnen het lichaam, waaronder
organen en zenuwbanen, die
geblokkeerd zijn. Hierdoor
ontstaat een optimale doorstroming en kan een natuurlijk herstel plaatsvinden. De
Jong: “Ik kijk naar de oorzaak

van de klacht en niet naar de
klacht op zich. Veel succesvol
behandelde klachten zijn onder andere maag/darmklachten, hoofdpijn en aandoeningen van bekken, rug en nek.
Naast volwassenen behandel
ik ook veel baby’s en kinderen.
Osteopathie kan vaak helpen
bij huilbaby’s, darmkrampjes,
reflux, alsmede bij een voorkeurshouding of dwangstand
van het hoofdje. Kleuters
hebben veel baat bij een behandeling wanneer er sprake
is van een achterstand in motoriek, concentratiemoeilijkheden, hoofdpijn, chronische
verkoudheid en/of oorontstekingen of aandoeningen van
wervelkolom of ledematen.”
Men kan zich rechtstreeks
tot Tom de Jong wenden,
een verwijzing is niet nodig,
en de kosten vallen geheel
of gedeeltelijk onder de aanvullende verzekering. Via de
website www.osteopathiedejong.nl kan een intakeformulier gedownload worden.
Aangezien de behandelingen
ondersteund kunnen worden

door de juiste voeding, is orthomoleculair diëtiste Adèle
Schmidt op donderdag- en
vrijdagochtend in de praktijk
aanwezig. “Een juiste (orthos)
voeding levert de juiste moleculen (moleculair) voor een
optimale gezondheid van het
individu. Wij gebruiken daarom de Voedingspiramide in
plaats van de bekende ‘Schijf
van Vijf’ omdat wij streven
naar optimale hoeveelheden voedingsstoffen voor
een optimale gezondheid.
Dit in plaats van minimale
hoeveelheden, zodat je net
niet ziek wordt.” Daarnaast
houdt Adèle zich o.a. bezig
met ‘sportvasten’, een trainings- en voedingsmethode
waarmee je de ‘metabole
switch’ van suiker naar vetverbranding maakt. Dit zorgt
voor een gezonder gewicht,
een betere conditie en meer
vitaliteit. Meer informatie
hierover vindt u op www.adviesinvoeding.nl.
De Jong Osteopathie,
Zandvoortselaan 371 in
Bentveld, tel. 06-46624969.

Radio ZFM gaat verhuizen
De studio van ZFM, die al vanaf september 1999 op de hoek van
de Kruisstraat en het Gasthuisplein is gevestigd, gaat binnen
een aantal maanden verhuizen. De nieuwe locatie is het gebouw aan de Tolweg waar nu de reddingsbrigade (ZRB) en toneelvereniging Wim Hildering hun verenigingsruimten hebben.

Omdat de ZRB binnenkort
naar de nieuwe brandweerkazerne verhuist en de acteurs
naar beneden gaan, komt de
bovenetage vrij. De radioma-

kers gaan binnenkort hard
aan de slag om de verhuizing,
die ergens in juni komend jaar
gestalte moet krijgen, voor te
bereiden. Er zal onder andere

een volledig nieuw ingerichte
studio komen met een aparte presentatieruimte. Tevens
wordt er de uitzending van
bewegende digitale filmbeelden op TV-kanaal 40 voorbereid: ZFM Zandvoort TV. Op
dit moment wordt er op de
vrijdagochtend tussen 10.00
en 12.00 uur al geëxperimenteerd met (korte) video’s van
Zandvoortse evenementen.
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Over 14 dagen komt onze eerste Nieuwsbrief,
die wilt u toch ook?

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Bel 5717225 of 5712136

Bij ons heeft u
volledige keuzevrijheid!
Vergelijk uw zorgverzekering
op dorsman.nl

Ook Kerstmis vier je bij Thalassa!
Op beide dagen ontvangen wij u graag voor een gezellige brunch of feestelijk diner! Natuurlijk met een
heerlijk glas 'bubbels' van het huis.
Voor de liefhebbers van een vroege maaltijd serveren wij van 12.00 tot 15.30 uur de 4-gangen kerstbrunch à
€ 37,50, die een iets lichtere versie is van ons kerstdiner.
Onze avondgasten zijn welkom vanaf 18.00 uur. Het 8-gangendiner wordt vanaf 19.00 uur geserveerd. De versaan-zee-keuken zal alles in het werk stellen om u een onvergetelijke middag of avond in kerstsfeer te bezorgen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thalassa's kerstmenu à € 57,50

Malse, geroosterde tonijn met sesam, mango en soja
Geurige schaaldierensoep
Cake van Kingkrab met sjalottencompote en peterseliemayonaise
Een frisse spoom op basis van champagne
Roodbaarsfilet, op de huid gebakken, met serranoham en saffraanrisotto
Hertenbiefstuk, met een kruidige wildjus, puree van knolselderij, dagverse wintergroente en aardappelkroketjes
Mooi gevarieerd kaasplankje of een friszoet trifledessert met mandarijn
Kerstbal van chocolade, met een coulis van passievrucht, ananas en een bolletje kokosijs
Koffie

Hierbij kunnen wij u een mooi, passend wijnarrangement aanbieden, voor € 27,50. En voor wie nog moet
rijden, maar toch graag mee wil proeven, is er het speciale "BOB-arrangement” à € 10,-.

Reserveren is gewenst: tel. 023 571 5660.
Wij verzoeken u bij reservering speciale wensen (dieet, vegetarisch) door te geven, zodat wij ook daar alle
aandacht aan kunnen besteden.
Graag tot ziens bij Thalassa!
Boulevard Barnaart, strandafgang 18, 2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

130 km lopen en fietsen langs
Noordzeekust voor de KNRM
Komende zaterdag wordt voor de 4e keer de West Coast

Challenge georganiseerd. Duursporters combineren lopen
en fietsen om zo snel mogelijk de afstand van 130 km tus-

sen Hoek van Holland naar Den Helder te overbruggen. De

organisatie rekent dit jaar op meer dan 100 deelnemers,
die deze uitzonderlijke strijd aangaan en daarmee geld inzamelen voor de KNRM.

De West Coast Challenge
is een eendaags duursportevenement, waarbij
een team van twee man/
vrouw de uitdaging heeft
om gezamenlijk met één
mountainbike de afstand
van Hoek van Holland naar
Den Helder (of andersom bij
wind uit het noorden) op eigen kracht af te leggen. De
totale afstand bedraagt 130
km en loopt vrijwel volledig
langs het Noordzeestrand.
Het is één van de zwaarste
uitdagingen voor duursporters. ’s Morgens wordt in
alle vroegte gestart en 10
tot 12 uur later is de finish
aan het andere eind van het
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Noordzeestrand. Het wisselend hardlopen en fietsen
over het strand vraagt een
buitengewone fysieke prestatie van de deelnemers.
De fysieke prestatie langs
de kust en de strijd tegen de
elementen tijdens de West

Coast Challege geven een
link naar de redders van de
KNRM, die 2.000 keer per
jaar onvoorwaardelijk hun
leven in de waagschaal leggen voor anderen. Het evenement loopt langs 12 reddingstations van de KNRM,
die de deelnemers logistiek
zullen ondersteunen. Via inschrijfgelden en persoonlijke
sponsoring halen de deelnemers geld op voor de KNRM,
die volledig wordt gefinancieerd uit donateurs, schenkingen en nalatenschappen.
Kijk voor meer informatie op
www.westcoastchallenge.nl

Huis op het oog,
maar nog niet
definitief klaar
voor de koop?
Cocarde adviseert:
Niet twijfelen maar nu tekenen onder voorbehoud waardoor je volgend
jaar definitief kunt beslissen en gebruik maken van de fiscaal aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden van 2012.
Dit betekent dat als de dit jaar getekende koopovereenkomst volgend
jaar overgaat in een definitieve koop, de rentelasten van de hypotheek
geheel aftrekbaar zullen zijn en blijven.
Een (voorlopige) koopovereenkomst is snel geregeld en u heeft alle
tijd een hypotheek uit te zoeken die u het beste past en die volgens de
voorwaarden van 2012 afgesloten kan worden.
Ontbindende voorwaarden kunnen zijn b.v.:
• Voorbehoud van financiering
• Verkoop eigen huis ( bv vóór 1 mei 2013)
• Bedenktijd tot 1 februari 2013
Uw makelaar, hypotheek adviseur of notaris kan u verder informeren.
Of neem contact op met Vof Cocarde, tel. 5714165.
Maak gebruik van deze flexibele mogelijkheid om uw droomhuis te
verwezenlijken met de huidige aantrekkelijke fiscale voordelen.

Wegens succes verlengd! Ook de hele maand
december bieden wij u echte wollen dekbedden en
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs.

Nieuw in Zandvoort

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.
4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

KORTI
N

G

Tuincentrum

KERSTBOMEN!!!

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Kerstactie:

10% korting
op onze gehele
Cybèle collectie
lingerie,
nachtmode en
Shapewear
artikelen

Voor hem en haar

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Walk of Fame
herenshirts

Voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie

Naturana | Kerkstraat 2b | www.naturana.nl

Cadeau tip!

December actie: Bij aankoop van
een colbert

Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!
Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

gratis shirt!

Colberts vanaf € 149,-

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

Schiesser American T-shirt in
zwart en wit met ronde of V-hals
M-L-XL-XXL

2 stuks van € 22,95
voor

€ 17,50

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

ONZICHTBARE HAIRWEFT
NIEUW

Bij ons is het al Kerst,
gezellig!
P.S. Let op onze aanbiedingen!

WIJ WERKEN OOK

ZONDER AFSPRAAK

klanten
Wij wensen al onze
fijne feestdagen
2013
en een HAAR vol

Specialist voor al uw bloemwerken.
HAIRWEFTS
De onzichtbare Wefts zijn matten van 100% echt haar afkomstig
uit India. Met deze weft maak je volume of verlenging in het
haar zonder ze te voelen.
SNEL, MAKKELIJK, ONZICHTBAAR, COMFORTABEL, HERBRUIKBAAR

Volume/Verlenging 25 cm (2 stuks)
(incl. inzetten)
40 cm (2 stuks)

€ 100,€ 150,-

* bij inlevering van deze advertentie

Relax For You at Slender You

Ontspannende rug- of voet massage € 25,Lichaamspakking van o.a. groene thee / eucalyptus vanaf € 30,Kaartleggen € 25,Magnetiseren € 25,Bel voor afspraak Sonja Paap 0629621866
Of Slender you 0619413733
www.relaxforyou.nl
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 7,50 korting

op een van de behandelingen
Relax For You • Hogeweg 56a • 2042GJ Zandvoort

EXTRA GEOPEND VAN 10 -5 OP:
23-, 24- 30- en 31 DECEMBER!
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Aanbieding:
Onze heerlijke moorkop
van € 1,95 voor € 1,65
Uw banketbakker van Zandvoort
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.
Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Deze week bij de Kaashoek:
Mosterd room soep
uit de keuken van Fleur

De Kaashoek maakt ook dit jaar
voor u mooie kerst- en relatiegeschenken
naar uw keuze, smaak en portemonnee.
Delicatesse :
Italiaanse pannetone, met een
huisgemaakte vulling van o.a.
Amaretto, bitterkoekjes en caramel.

OP=OP

Haltestraat 38, tel. 5715000

À LA
CARTE!
BEIDE KERSTDAGEN,
OUDEJAARSAVOND EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND.
Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.nl

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.

9.99

Kom dus snel langs

4.99
HAARLEM VLAAMSEWEG 1
HEILOO | VENNEWATERSWEG 15
WWW.DEKA-TUIN.NL
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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.

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur

www.piripi.nl

Deze aanbieding is exclusief bij DekaTuin

|

www.deviergeboden.nl

Tapasbar PIRIPI is 2e kerstdag geopend
voor een gezellige kerstborrel!!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

Kerstmis 2012 in Zandvoort
De nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…
Woensdag 26 December

KERSTBRUNCH IN LUNCHBREEK à € 22,50

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerstmenu 2012

1e en 2e Kerstdag

Kerst vieren bij

8 gangen proeverij menu € 75,-- p/p

Grand Café Restaurant XL

Amuses

Wij serveren u een bruncharrangement van 12.00- tot 15.00 uur
Bestaande uit:

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Zeebaars tartaar, Zeeuwse oester (0000), romanesco,
radijs, venkel en saffraan dressing

Ontvangst: Frisse aardbeien - smoothie overgoten met prosecco
Daarna: Tomaten - paprika crème soep & ongezoete room

Kerstavond 24 december
à la carte & wildkaartje*
*
Eerste kerstdag 25 december
zijn wij gesloten
*
Tweede kerstdag 26 december
à la carte & wildkaartje*
*
Uiteraard voor de kids:
ons kindermenu à € 8,95
*
uw avond wordt ondersteund door
de gezellige zanger Dennis

Bonbon van eendenlever gevuld met duindoornjam
en reductie van Aceto Balsamico

Diverse vers afgebakken broodsoorten met:
Wild paté met een huisgemaakte chutney van rode ui en sinaasappel
huisgebraden rosbief met een truffel en dyon mayonaise
Gerookte kip & honingmosterdsaus, pijnboompitjes en rucola
Tartaartje van zalm met roomkaas & dille

King crab dim sum, licht gebonden gevogelte bouillon,
hoisin saus en mini paksoy
Kalfszwezerik met duxelles en crumble van paddenstoel

Huisgemaakte eiersalade
Gebakken geitenkaasje met honing & nootjes
Minipasteitje met een huisgemaakte ragout van biologische kip
Minihamburger met manchegokaas & tomaten - yoghurtsaus

Slush Puppie van bleekselderij met mojito shot
Hertenrugfilet met pastinaak, pied bleu,
kastanje en jus van zoethout

Een proeverij van zoetigheden:
Warm mini appeltaartje met vers geslagen room
Huisgemaakte chocolade mousse
Zandkorrel
Gemarineerd fruit met geslagen room

Vacherin Mont D’or met brioche van biet, chioggia biet,
mesclum sla en truffeldressing

In verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen
graag reserveren (tot 23 december):023-5736360

Millefeuille van chocolade en caramel
met ananas en kruidnagelroomijs

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
t. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl
Dinsdag 25 december gesloten

vanaf

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen

Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur. Reserveren 023 573 66 80

Graag reserveren: 023-5712252
*Wildkaartje vanaf vrijdag 7 december

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

EVI89-6dec.indd 1

€22,50

per persoon

*

* Wijnarrangement, inclusief welkomst cocktail € 35,00

P

GRATIS
PARKEREN

wenst u heerlijke feestdagen!

02-12-12 13:42

creek cuisine
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

ALL YOU CAN EAT

wenst u
Fijne Feestdagen!

Hoofdgerechten

Kom kerst vieren in Orbit
OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
24 December Kerstavond
- gesloten
25 December 1e Kerstdag
- 1e zitting 17.00 tot 20.00 uur VOL！
- 2e zitting vanaf 18:45 uur
- 3e zitting vanaf 20.15 uur
26 December 2e Kerstdag
- 1e zitting 17.00 tot 20.00 uur
- 2e zitting vanaf 18:45 uur
- 3e zitting vanaf 20.15 uur
01 Januari Nieuwjaarsdag
- geopend vanaf 17.00 uur

Meer informatie over ons restaurant, het menu,
de prijzen en de spelregels kunt u vinden op onze website
Zeeweg 98 2051 EC Overveen T 023 - 5738010
bloemendaal@restaurantorbit.nl www.restaurantorbit.nl

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
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Dorpsgenoten

door Nel Kerkman

Diny Fransen
Al twee jaar staat Diny Fransen op mijn verlanglijstje als

het is uiteindelijk gelukt, genoeglijk zitten we dan toch

Iedereen heeft wel een verhaaltje te vertellen aan tante Diny.
Mijn dag kan dan niet meer stuk! Vanwege het continurooster ben ik samen met een aantal hulpouders tussen
de middag ook in school aanwezig om de kinderen op te
vangen. Het is nog steeds fijn om dit te doen en ik leer er
nog steeds bij.”

bezighoudt.

Vrije tijdbesteding

dorpsgenoot. Het kwam er maar steeds niet van om samen

een afspraak te maken. Ze is nu eenmaal een bezig bijtje
en heeft nauwelijks ruimte over in haar agenda. Maar
nog op de bank bij mij thuis en vertelt ze wat haar zoal

Echt tijd voor een hobby is er niet meer als je net zoals Diny
Diny heeft tot aan de ontmoeting met de Zandvoorter Jan je voor 110% inzet bij allerlei evenementen. Al vanaf het
Fransen, samen met haar tweelingzus Nel en haar 3 ou- begin is ze actief bij de 4 daagse en staat ze samen met
dere broers, met veel plezier in Haarlem gewoond. In 1982 haar vaste EHBO-maatje Elly Keur bij de drinkpost. Daarbij
ging zij, na 9 jaar in een buurtwinkel geholpen te hebben, is ze verkeersbegeleider bij allerlei evenementen en is de
naar Zandvoort om bij het toenmalige
vaste kassadame tijdens Santekraampie van de
John’s Trefpunt te gaan werken aan
Rekreade. Bij de Sprookjeswandeling is ze
de Zandvoortselaan wat nu het
ook hier weer vanaf het begin samen
Pannenkoekenhuis Duinrand is.
met haar zoon aanwezig maar dan
Daar ontmoette ze Jan die al
onherkenbaar verkleed. De enige
in de dienstwoning van het
activiteit waar ze ‘nee’ tegen
Waternet woonde. Dus van
heeft gezegd, is meehelpen
een Haarlemse Mug werd
bij de ijsbaan. “Anders ben
Diny een Zandvoortse
ik nooit meer thuis en dat
‘Wegger’. Samen met Jan
is niet de bedoeling. Maar
en hun zoons Jilles en Jan
om met een boek op de
hebben ze heel wat jaren in
bank te gaan zitten daar
de dienstwoning gewoond.
ben ik geen type voor. Dan
Een leuk detail is dat ik ook
kriebelt het al weer en
Jilles voor de krant heb gemoet ik iets gaan doen”,
ïnterviewd voor de rubriek
verduidelijkt Diny haar beJong in Zandvoort waar hij
drijvigheid. Ik vraag haar naar
mij vertelde hoe heerlijk rustig
haar ervaringen als verkeersbehet wonen daar was. Inmiddels is
geleidster want dat lijkt me best
het gezin Fransen verhuisd naar een
moeilijk. “We hebben een fijne ploeg
die goed met elkaar kan opschieten. In
appartement in Nieuw Noord en Diny
vindt het daar heerlijk. Ze mist haar oude
het begin hebben we uitleg gekregen op het
Diny Fransen
woning niet: “Ik heb nu lekker reuring om me heen
politiebureau over hoe je iets aanpakt en omdat
en eindelijk gezellige buren die ik in het voormalige huis wij Zandvoort nu eenmaal goed kennen worden we vaak
niet had. Nee, ik zou niet meer terug willen, het is hier echt bij grote evenementen ingezet zoals bijvoorbeeld bij de
heerlijk wonen.”
Circuitrun en de feestmarkten. Ik ben gelukkig vrij nuchter
en ik vind dat je respectvol met elkaar om moet gaan, ook
als de persoon voor je soms erg boos is over iets waar hij/zij
Tante Diny
In het Zandvoortse is ze beter bekend als ‘tante Diny’. Deze het niet mee eens is.”
benaming past echt bij haar omdat ze al 19 jaar 1 ochtend in
de week als hulpjuf aanwezig is bij peuterspeelzaal Dribbel Geweldig als je zo bent en je kunt genieten van de dingen
die gevestigd is in de basisschool ONS. Diny is echt verknocht die je doet. Daarom Diny, wij hopen dat je als vrijwilliger
aan deze basisschool want zo zegt ze: “Ongeveer 3 jaar sta ik nog lang op je kunnen rekenen. Namens de kleine en
elke ochtend om 8.15 uur als coördinator bij de deuringang grote inwoners van Zandvoort hartelijk bedankt voor je
om de peuters en kleuters te verwelkomen. Dat is zó leuk! fantastische inzet.
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:

Afhaalpunten

Vrijdag mogelijk flinke
sneeuwoverlast

• 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

Maandagochtend gaf Koning Winter zijn eerste visite-

kaartje af en kleurde delen van Zuid-Kennemerland gebroken wit van de eerste sneeuw dit seizoen. Al met al

was het amper een halve centimeter, maar het oogde
even winters buiten.

De sneeuw smolt vrij snel
weg omdat zachtere lucht
alweer aanstalten maakte de
temperatuur op te schroeven
tot 7 graden in de vooravond.
Ook op dinsdag was het tijdelijk vrij zacht met een
graad of 7-8, maar dat was
direct de minst kille dag van
deze eerste decemberweek.
Op woensdag was het alweer kouder met Sinterklaas
aan zet en donderdag is het
ook wisselend bewolkt en
nog steeds vrij koud. Enkele
winters getinte buien kunnen er nog wel komen. De
middagtemperatuur komt
uit op enkele graden boven
nul (3-5 graden) en gedurende de nacht kan het kwik
net onder nul geraken in
onze oorden. Tijdens een wat
intensievere hagel - of natte
sneeuwbui kan het even flink
glad zijn op de weg. De wind
bivakkeert steeds tussen
zuid en west en is meest matig tot vrij krachtig. Al met al
niet bepaald aangenaam
weer deze week en vooral de
gevoelstemperatuur zit vaak
rond het vriespunt.

zou het tot flinke sneeuwval en zelfs sneeuwjacht
kunnen komen (meer dan
5 cm. in het zuiden van
Noord-Holland). Maar wanneer het wat zachter wordt,
blijft het bij natte sneeuw
of zelfs ijskoude regen. Wat
het exact gaat worden is
op het allerlaatste moment
pas duidelijk.
Er is een subtiel samenspel
van kou en warmte gaande
boven onze hoofden waarbij de koude lucht veelal
aan het langste eind trekt.
Noord-Europa is zeer koud
geworden met tot in ZuidScandinavië 20 graden
vorst. De vorstgrens reikt
tot Denemarken en er hoeft
maar weinig te gebeuren of de koude vrieslucht
komt ook naar MiddenNederland. Het is aan de
positie van depressies of die
kou wel, niet, of gedeeltelijk
gaat arriveren.

Misschien liggen we nog
ruim een week in het overgangsgebied en dan verandert er hoegenaamd niets
aan het koude kwakkelWe moeten serieus naar weer. Meer weerinfo via de
de vrijdag kijken, want dan (geheel vernieuwde) site
neemt het neerslagsignaal www.weerprimeur.nl.
sterk toe. Mocht de lucht
wat kouder worden dan weerman Marc Putto
Do.
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Trade Ard.
Lid BOVAG
en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 /
06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in
de reumatische- en
diabetische voet.
Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................

A

N

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
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails
in Haarlem:
nagelstudio,
opleiding tot
nagelstyliste,
groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en
buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol
voor bus en
personen vervoer
Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................

Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................

Stucadoor
heeft tijd over voor
€ 6 p/m2.
Ook schilderwerk mogelijk
€ 15 p/u.
Tel. 06-27048739

Te huur:
nette opslagruimte
100m2, 17x5,5 mtr.
€ 525 p.m.
Kochstraat 4.
Tel. 06-11007070

D

K

Het Pakhuis
De leukste
kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe
kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Timmerwerk en
Schilderwerk
Wilt u een vrijblijvende
offerte voor
gedegen vakwerk
op basis van een
laag uurtarief?
Belt u dan
06-150 80 441
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
Hoveniersbedrijf
Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie
straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568

O

R

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
.........................................................
Gespecialiseerd
in Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort Voor uw APK,
alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................
PC-problemen?
Rep-it
lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
.........................................................
De try out
was subliem!
The Hedi’s International

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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)
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk,
stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit tegen
Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s
vanaf € 3.
Kom naar Galerie
de Buzzzzhalte,
open op zondag van
13.00 tot 16.00 uur
.........................................................
Stratenmaker
heeft tijd over.
€ 15 p.p.p.u.
Tel. 06-33448192
.........................................................
Nieuwste model
zonnebank
met lichaamskoeling,
gezichtskoeling,
lichttherapie,
aromatherapie, verneveling,
gezichtsbruiner, heerlijke
muziek (meerdere keuzes)
en aansluiting voor
uw eigen iPod.
€ 0,80 p/min.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van
ongeval in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde
een fietser achter
een rode auto,
sloeg over de kop en bleef
bewusteloos liggen.
Slachtoffer werd met
ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de

S
Te Huur:
1 persoons Zomerhuis
(opp 20 m2) in centrum,
met eigen opgang.
€ 600,- per maand incl.
G/W/E, kabel TV.
Bel voor info
06-55 345 340
.........................................................
Een sportieve start
in januari met
tennisles 18+.
Seniorenles voor
beginners. Op
tennisschoolzandvoort.nl
vind je alle info
.........................................................
Feestkleding:
1 d.rok lang zw. 1 d.pantalon
zw, 1 zilv. topje mt38,
i.st.v.nw. € 4,50 p.st.;
2 her.pantalons nw. mt4232, 2 excl. overhemden
wit mt39 i.st.v.nw. € 2,50
p.st.; 1 her.trui wol mt58
i.st.v.nw € 6,50; 1 dam.rok
zw. nw. mt40
€ 6,50;
1 pr. ler. lakpumps
mt37½ nw. € 6,50.
Tel. 5713509
.........................................................
Horloge-/Klokkenmaker
RJ Karper
Sinds 1984 een vertrouwd
adres in Zandvoort.
Uurwerk reparatie &
restauratie atelier,
ook voor het vervangen
van horlogebatterijen.
Bezoek op afspraak,
023-5719326
.........................................................
per 1 januari te huur
gemeub. woonruimte.
Opp. 35m2, woonkamer,
keuken, slaapkamer,
badkamer, douche, toilet.
Terras (25m2).
€ 750 p.mnd. incl.
Tel. 06-25155900
.........................................................

Zandvoortse Courant • nummer 49 • 06 december 2012

Uitgesproken!

Interview
Een kleurrijk leven
Gulheid en perfectie, als men die twee begrippen in

Ongekende waarde

het Boeddhisme gebruikt dan krijg je de naam ‘Dana

Tussen Kunst en Kitsch. Mooi bedacht concept. Hoeveel snuisterijen, troep, antiek of schilderijen hebben mensen wel niet
in huis liggen, in de garage ergens op een houten plank achter
de verfpotten, op zolder tussen de spinnenwebben, in gebruik
als asbak of opgeborgen in een kast achter deuren. Dat laatste
is niet altijd een slechte keuze blijkt. Na het benoemen van de
waarde van sommige kunstobjecten, is gebleken dat het soms
maar goed was dat de objecten zo veilig opgeborgen waren.
Dan blijkt dat oude schilderdoek van oma na conservering een
heus pronkstuk van een bekende schilder te zijn.

Paramita’. Dit pseudoniem komt op de labels te staan
die in een winkel in de Oranjestraat gemaakt zijn. In
dit kleine atelier, genaamd ‘Tati Atria’, kan men terecht
voor eigenlijk alles wat met textiel te maken heeft.
door Maxim Roos

Dana Bouma is een jonge, in Friesland geboren onderneemster. Sinds kinds af aan is ze al bezig met stof en
patronen. Zij is een van de gelukkigen die van een hobby
werk heeft kunnen maken. Dat klinkt als een loffelijk streven maar de absolute voorwaarden voor dit succes zijn
doorzettingsvermogen en om niet werkschuw te zijn. Na
een studie van vijf jaar in de Mode en Kledingrealisatie en
aanvullend Meubelstoffeerder, is Dana nu zeven dagen per
week in de weer met haar werk. Ze werkt parttime voor
een stoffenwinkel in Haarlem en de overige tijd is ze bezig
in haar eigen zaak die sinds drie weken open is.
Langzaam wil deze onderneemster haar werk in Haarlem
afbouwen om zo al haar energie en kunde in Tati Atria te
kunnen stoppen. Deze laatstgenoemde naam is ook weer
een voortvloeisel uit een creatief moment. Zo legt ze uit
dat een atrium het voorportaal van een Romeinse woning
was, met veel warmte en mooie decoraties. Tatum is het
dochtertje van Dana en zo was de naam Tati Atria geboren.
Naast stofferen van meubels, kledingcorrectie en reparatie,
is Dana druk bezig met haar eigen lijn. Klanten kunnen
bij haar alle wensen doorgeven of uit patronen kiezen en
Dana maakt het voor ze. Haar droom op korte termijn is
dan ook om mensen in een echte ‘Dana Paramita’ te zien

Dana Bouma

lopen. Modeshows en meerdere verkooppunten van bijvoorbeeld avondjurken liggen nog in het verschiet. Dit is
op langere termijn Dana’s doel.
Een ander leuk concept is de ‘garderobecheck’. Heeft u
kleding die nog in goede staat is maar ongebruikt in de
kledingkast hangt? Dana komt kijken en voert dan de
nodige correcties uit zodat u weer met alle comfort en
charme de kleding kunt dragen. Winkelen voor nieuwe
kleding wordt door veel dames beschouwd als een heerlijk
dagje uit maar in deze tijden is een kritische blik in de kast
best een aanrader. Voor een mooie avondjurk, die op maat
gemaakt moet worden, kunt u op donderdag of vrijdag
altijd bij haar binnenlopen. Er is keuze uit vele patronen
maar mocht u zelf een prachtig ontwerp hebben dan is
dat ook geen probleem. Het geeft Dana alleen maar stof
tot meedenken. Het is haar kleurrijke passie.

Kijk nou eens!

In de Amerikaanse staat Ohio was het onlangs helemaal raak.
Daar werden op een zolder 37 honkbalkaarten gevonden die
voor ruim een half miljoen dollar geveild werden. Volgens experts is het één van de zeldzaamste vondsten ooit in de wereld van de sportkaartenverzamelaars. En dan te bedenken dat
de kaarten in 1910 weggegeven werden bij snoep (schrijft de
Washington Post). De familie die de kaarten vond op de zolder
van hun opa zal het geld eerlijk verdelen onder 20 neven en
nichten (bron: nu.nl). Dat is heel wat meer dan de witte, gedragen en ongewassen onderbroek van Elvis Presley op de veiling
heeft opgebracht.
Mensen worden toch wat voorzichtiger en kritischer. Met drommen tegelijk staan ze in de rij om bij Tussen Kunst en Kitsch
binnen te komen, met plastic tassen vol spullen of lijsten in
zachte dekens gehuld. Velen keren teleurgesteld huiswaarts,
met wel een leuke, gezellige dag achter de rug. En toch, het is
zo’n gek idee nog niet. Wie weet wat ‘oude zooi’ kan opleveren?
Wat voor jou iets oerlelijks is, mag voor een verzamelaar de kers
op zijn of haar roomijsje zijn. Wat voor jou antiek lijkt, kan het
pronkstuk worden in een museum. Steeds meer programma’s
spelen erop in. Je inboedel laten taxeren, garageboxen die per
opbod verkocht worden. Wie weet wat
je aantreft? Het zou leuke bedragen kunnen opleveren om je pensioengat mee
op te vullen, want met crisis na crisis
zullen we onze toekomst zelf moeten
veiligstellen.

door Ramona Jonkhout

‘De tijd bestaat

Zelfs de bomen zoeken warmte bij elkaar tijdens deze gure dagen.

alleen maar omdat
anders alles tegelijk

door Ramona Jonkhout

Tegeltje

zou gebeuren’
Albert Einstein
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Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Verzorging en vrije tijd:

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Hele maand december voor Pashouders:

Feestelijke vleeswaren

Op vertoon van

Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

ZANDVOORT PAS

Naar keuze 100 gram: € 1,98

*Korting geldt niet op aanbiedingen

www.slagerijhorneman.nl

A.s. zaterdag 8 december
proeverij bij
Kaashuis Tromp
tussen 12.00- en 17.00 uur

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Met ZandvoortPas 10% korting
op de gehele collectie.

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
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

m.u.v. afgeprijsde artikelen

Geeft 10% feestelijke
korting aan Pashouders
in de maand december!

Kerkstraat 1a

Tel. 023 571 44 10

www.de-bode.nl

Horeca:

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

5%

korting*

kijk ook eens op onze website:

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

2013
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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.

rs de aanbiedingen van deze week
Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing
Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

2012

O r a n g e r i e | B e a u t y | Z a n d voo r t
Exclucief bij

Holland Casino Ladies Day op 12-12-12
Gratis 2 proefnagels OPI Real 18K Gold

Orangerie
| Zandvoort
ZandvoortPas
12-12-12 Special p.p:

Kom voor 2 proefnagels en krijg een Kadobon t.w.v. € 5
Niet i.c.m 6de gratis behandeling of aanbiedingen

Behandeling?volgens afspraak: T 023 888 51 57
Nieuwsgierig
kijk op daydeal.Nl

M 06 140 29 888

www.orangeriezandvoort.nl

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

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

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.

Winterparkeren
In de Zandvoortse Courant lichtte Werner Coenraad recent namens de vaste strandpaviljoens het initiatief
toe om in de wintermaanden een deel van de parkeerkosten van gasten terug te betalen. Een initiatief dat
ik van harte ondersteun. Niet lang geleden ging het op de jaarlijkse ondernemersavond over samen de
schouders onder Zandvoort zetten. Laat het onderwerp winterparkeren zich daar nou perfect voor lenen!
Allereerst moeten we niet vergeten dat de gemeenteraad het besluit om ook 's winters parkeergeld te
heffen niet voor niets heeft genomen. We hebben dat geld als Zandvoort gewoon hard nodig. Ik vraag
me echter af of het niet slimmer kan. Begin om uit te rekenen hoeveel parkeerinkomsten de boulevard in
de wintermaanden oplevert. Als dat bedrag te overzien valt is het veel aantrekkelijker om dat bedrag te
verwerken in een wat hoger parkeertarief gedurende de zomermaanden en de winter weer gratis te maken.
’s Winters hebben onze bezoekers veel meer een vrijwillige keuze om te komen dan in de zomermaanden.
Bij mooi weer stromen de plaatsen langs de boulevard toch wel vol, ook als het € 0,50 p/u duurder wordt.
En wat te zeggen van een prachtig ondersteunend argument dat de gemeente met de iets hogere tarieven
het gebruik van het openbaar vervoer wil stimuleren. Er ligt een semi-transferium bij station Haarlem
Spaarnwoude vanwaar de trein je in 12 minuten naar het strand brengt! Ga dit nu eerst eens onderzoeken.
In dat geval is het initiatief van de permanente strandpaviljoens zeker een optie met potentie, maar het
kan in de uitwerking nog iets scherper en breder. Het gaat niet om geluksvogels die eenmalig op het strand
komen. Nee, we willen mensen die vaker terugkomen. Ik zou willen pleiten om niet het parkeergeld terug
te geven maar om samen met de gemeente een voucher te ontwikkelen die ondernemers inkopen bij de
gemeente en bij een bepaalde besteding aan hun gasten kunnen geven en dat een volgende keer recht
geeft op een aantal uren gratis parkeren langs de boulevard. Dan ben je gastvrij bezig en je levert een
bijdrage aan het bevorderen van Zandvoort als jaarrondbestemming.
Als zowel de gemeente als ondernemers het serieus voor hebben met samen gaan voor Zandvoort, dan
is een afspraak snel gemaakt en kunnen positieve resultaten niet uitblijven; aan het werk!
Erwin van der Slik

Dier van de Week

Andy van der Meijde en
Thijs Slegers komen
vrijdag 14 december 2012
tussen 15.00 en 16.00 uur
het boek 'Geen Genade'
signeren BIJ:

Ouzo is een fantastische hond die op zoek is naar een dito baas. Hij is een kruising tussen een Spaniël en een Setter en is pas 5 jaar jong. Ouzo is erg energiek en houdt van
lange wandelingen, spelletjes, rennen en klimmen.

Helaas is Ouzo nu alweer voor de derde keer in het asiel dus het wordt nu toch eens tijd
voor hem om een permanent thuis te vinden, een plek waar hij begrepen wordt en waar
hij een baas heeft die net zoveel energie heeft als hij. Het is de eerste keer mis gegaan
omdat in dat huis de combinatie van Ouzo en kind niet helemaal soepel verliep; de
tweede keer moest Ouzo veel alleen thuis zijn en ook dat ging niet goed. Ouzo is echter
een hele lieve hond die het prima kan vinden met (wat oudere) kinderen en ook met
soortgenootjes kan hij goed omgaan. Als er katten in de buurt zijn komt zijn jachtinstinct
naar boven en dat is dus niet zo leuk voor de kat; een huis zonder is daarom beter.

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

Deze ontzettend leuke hond verdient een derde kans! Kunt u hem die geven? Komt
u dan snel eens langs om kennis met hem te maken, hij wacht al op u. Dierentehuis
Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

Under the
Christmas Tree
15 december
Jupiter Plaza
Meer info volgt volgende week…
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Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 48 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.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 december 2012. Zij
houdt dan een informatiebijeenkomst. U kunt inspreken over
de onderwerpen op de agenda; aanmelden vooraf hoeft niet.
Gemeenteraad - Informatie dinsdag 11 december 20.00 uur
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLLEGEZAKEN 20.05 uur
Mededelingen van/vragen aan het college
RAADSZAKEN 20.15 uur
Benoemen lid Rekenkamer
Olympia’s Tour
Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013
Aanbieding erfpacht Palace
Beleidsnota Wmo 2013 - 2016 en de Wmo verordening 2013
Dekkingsvoorstellen 2013 - 2016

U mag op deze bijeenkomst ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24
uur voor aanvang van de Informatiebijeenkomst bij de griffie
moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal
drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één
bijeenkomst toegelaten.
Het debat en de besluitvorming over de geagendeerde raadsvoorstellen vindt plaats op 18 december 2012.
De bijeenkomst vindt 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 “Bestuur>Gemeenteraad>Kalender
met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Ronde Tafelbijeenkomst

Er is geen Ronde Tafel bijeenkomst op 12 december

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012

In de vergadering van 27 november 2012 heeft de gemeente-

raad van Zandvoort de Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden vastgesteld. Deze verordening treedt
in werking op 14 december 2012 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de website. De verordening geeft regels voor de voorzieningen waar wethouders,
raads- en commissieleden in relatie tot het uitoefenen van hun
functie recht op hebben.

Inspraak Ontwerpnota van Uitgangspunten bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor een
ieder ter inzage ligt: de ontwerpnota van uitgangspunten voor
het bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’. De ontwerpnota
van uitgangspunten bevat nog geen vastgesteld beleid. Wel
geeft deze nota de beleidsuitgangspunten weer die van belang
zijn bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.
Plangebied
De gemeente Zandvoort is bezig met het actualiseren van het
bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’.
Dit bestemmingsplan geldt voor het gebied aan de oostzijde
van de kern van Zandvoort, en kent de volgende begrenzing:
Westzijde: de Koninginneweg en gedeeltelijk de Kostverlorenstraat/ Verlengde Haltestraat;
Noordzijde: de spoorlijn Zandvoort- Haarlem
Oostzijde: het duingebied Kostverlorenpark en het fietspad
over de voormalige trambaan;
Zuidzijde: de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan
Nieuwe ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt eerst een nota van uitgangspunten opgesteld,
waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan over het
nieuw op te stellen bestemmingsplan.
In de nota wordt met name aandacht besteed aan de voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het huidige bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o.’.
Normaliter wordt deze (ontwerp)nota van uitgangspunten
niet voor inspraak opengesteld. In dit geval bevat de nota van
uitgangspunten echter een aantal nieuwe ontwikkelingen
en beleiduitgangspunten, waarvoor we graag het draagvlak
willen toetsen.
In de nota van uitgangspunten wordt onder andere aandacht
besteed aan de volgende punten:
1. de nieuwe ontwikkelingen die binnen het bestemmingsplangebied worden voorzien;
2. de vertaling van het vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan
3. de resultaten van het cultuurhistorisch onderzoek en de
vertaling hiervan in het bestemmingsplan;
Inloopavond: 17 december 2012
Tijdens de inspraakperiode zal op 17 december 2012 een inloop/
informatieavond over de ontwerpnota van uitgangspunten
worden gehouden. Een ieder is welkom tussen 19.30 uur tot
21.30 uur. Gedurende deze avond kunt u kennis nemen van de
inhoud van de nota van uitgangspunten, uw vragen stellen en
indien wenselijk uw reactie kenbaar maken. De verantwoordelijke wethouder, mevrouw B. Göransson, zal hierbij voor u
aanwezig zijn. Wij houden deze inloopavond in de kerk aan
de Julianaweg 15 te Zandvoort. Bij deze wordt u van harte
uitgenodigd.

Inspraakreactie indienen?
De ontwerpnota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan ‘Kostverlorenstraat e.o’ ligt met ingang van 6 december 2012 gedurende vier weken in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat 2) bij de centale balie tijdens de openingstijden
ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen
ingezetenen in de gemeente Zandvoort en belanghebbenden
zowel mondeling (vraag naar mw. A.Scharff ( juridisch) of
mw. Versteegen (stedenbouwkundig) beide telefonisch
bereikbaar onder nummer 023 - 5740100) als schriftelijk
inspraakreacties naar voren brengen. Schriftelijke reacties
dienen te worden gezonden aan: Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Bestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347”

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat de gemeenteraad bij besluit van 27 november 2012 het
bestemmingsplan “Zandvoortselaan 345-347” heeft vastgesteld.
Gebied
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Zandvoortselaan 345-347, waar thans een horecabedrijf (restaurant
met woningen) gevestigd is.
Inzage
Het bestemmingsplan, bestaande uit toelichting, ruimtelijke
verbeelding en planregels (met bijbehorende stukken), ligt
vanaf 6 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage:
- tijdens de openingstijden bij de centrale balie in het raadhuis, Swaluestraat 2 te Zandvoort;
- op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
- De stukken zijn tevens te raadplegen op www.zandvoort.nl
“Inwoners” – “Bouwen en Wonen”- “Bestemmingsplannen”.
Het IMRO IND van het vastgestelde bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0437BpZandvrtseln345-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 gemeenter aad 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.
>>> Zie vervolg op pagina 22 >>>
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Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Frans Zwaanstraat 56, plaatsen dakkapel, ingekomen 27
november 2012, 2012-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 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 verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Koningstraat 29, gedeeltelijk vervangen balklaag en plaatsen lichtkoepel, verzonden 26 november 2012, 2012-VV-110.
Bentveld:
- Duindoornlaan 29, plaatsen dakopbouw en aanpassen dakkapel, verzonden 26 november 2012, 2012-VV-115.

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.

Drank- en horecavergunning paracommercieel

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.

Openingstijden Centrale Balie

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.

Collegelid spreken?

Conceptvergunning voor “Watersportvereniging Zandvoort”,
Boulevard Paulus Loot 1 Z te Zandvoort ligt tot 17 januari 2013
ter inzage.
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.
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

Zandvoortse basketballers pakken twee keer winst op KTC uit Overveen

Afgelopen zaterdag heeft Lions een mooie overwinning behaald op de reserves van het
Overveense KTC. Vooral de tweede helft was voor onze plaatsgenoten die uiteindelijk met

66-87 wisten te winnen. Een wedstrijd eerder was het derde team van KTC tegenstander
van onze plaatsgenoten en die wedstrijd werd maar nipt gewonnen. Het tweede team
stond hoger en dus was er spanning bij de Zandvoorters.
Om tegen de schutters en
de lengte van de gastheren
op te kunnen boksen, begon
22

Lions in en 2-3 zoneverdediging. Ondank dat ging het
gedurende de eerste helft

gelijk op waardoor er bij rust
een 33-35 score op het bord
stond. Zandvoort miste in

die eerste twee kwarten gewoon de felheid om te kunnen winnen.
Hoe anders was de tweede
helft. Een verandering in
de verdediging, naar 3-2,
zorgde voor veel druk op
de bal voor de Overveeners
en die leverden dan ook

regelmatig de bal in.
Aanvallend werd Zandvoort
ook allengs sterker en
kwam helemaal los. De
derde periode ging met het
grootste gemak met 29-9
naar Lions. Het vierde
kwart was eigenlijk een
formaliteit en na het laatste fluitsignaal stond er

een 66-87 stand voor Lions
op het wedstrijdformulier.
Komend weekend heeft
het eerste herenteam van
de Zandvoortse basketbalclub voor zover bekend,
geen competitieverplichtingen. Topscores Lions: Niels
Crabbendam 28 en Maurice
Fiekert 21 punten.

voetbal

badminton

Zware nederlaag voor SV Zandvoort
Het eerste elftal van SV Zandvoort heeft zaterdag een zware nederlaag geleden bij nieuwkomer NFC. Na een rust-

stand van 5-0 werd het uiteindelijk 7-2 voor de gastheren.
Zandvoort creëerde niet één kans in de eerste helft.
Assistent-coach Sander
Hittinger is duidelijk in zijn
commentaar na afloop van
deze desastreuze wedstrijd
voor onze plaatsgenoten.
“Het was een complete ‘offday’ van ons, zeker in de eerste helft. Binnen één minuut
was er al een schot van NFC
dat via de onderkant van de
lat er weer uitging, je zou
toch zeggen dat we wakker
werden maar nee, binnen 20
minuten stonden we al met
0-3 achter. We zaten totaal
niet in de wedstrijd en we
hebben niet één kans gehad.
Met de rust stond het 5-0.

Allemaal fouten van ons en
zeker van de achterhoede”,
zegt hij teleurgesteld.
Na rust stond er een ander SV Zandvoort binnen
de lijnen en ging het een
stuk beter. Patrick Koper en
Michael Kuijl, uit een toegekende penalty, tilden de
stand naar 5-2 en Klaas de
Vries tekende nog bijna voor
de 5-3. Dat de thuisclub nog
op 7-2 kwam deed eigenlijk
niets ter zaken maar was wel
voor de Zandvoorters een behoorlijke domper. Hittinger:
“Ik kan op een aantal dingen

een vinger leggen: meer trainen en meer inzet zouden
zomaar kunnen helpen. Ook
moet er een echte leider opstaan die het team op sleeptouw neemt. Ze vinden zichzelf allemaal zo goed, nou
dat klopt dus helemaal niet.”
Door deze nederlaag zakt SV
Zandvoort naar plaats 8.
Overige uitslagen 2e klasse
A: ZOB – Aalsmeer: 1-1; WVHEDW – AFC: 4-2; Opperdoes
– AMVJ: 0-3; Monnickendam
– HBOK: 1-3; Overbos –
Haarlem/Kennemerland: 3-1
en de wedstrijd DVVA – OSV
werd afgelast. Komende zaterdag zijn alle wedstrijden
in het amateurvoetbal afgelast vanwege het overlijden
van grensrechter Richard
Nieuwenhuizen.

handbal

ZSC boekt vierde overwinning op rij

De dames van ZSC moesten vorige week zondag aantreden
tegen het 4e team van Westside uit Amsterdam. Westside
is, vooral bij de dames, een hele grote club in het district
Midden Nederland en dat dit slechts het 4e team is zegt

niet zo veel. Mede door de afwezigheid van 3 geroutineerde dames (Laura Koning, Naomi Kaspers en Christel Gazen-

beek) was coach Djurre Boukes er voor de wedstrijd nog
niet helemaal gerust op. De Zandvoortse dames hadden
sowieso een ongeslagen status te verdedigen.
“Het waren in mijn ogen
vooral de ‘junioren’ Noëlle
Vos en keepster Eline
Ravensbergen die uiteindelijk nog een flinke voldoende
verdienden”, weet Boukes.
Volgende week zal het echt
beter moeten als ZSC uit
tegen NEA moet aantreden.
Laura Koning, Naomi Kaspers
én Lucia v.d. Drift zijn er dan
niet en dat is toch wel een
stevig gemis, maar het is wel
een mooie gelegenheid voor
de anderen om zich in de kijker te spelen. ZSC staat door

deze overwinning keurig
bovenaan in de poule en dat
is uiteindelijk de plaats die
Boukes al een poosje in zijn
hoofd heeft. Eindstand: 12-6.
Scores ZSC: Romena Daniëls
5, Noëlle Vos 3 en Manon van
Duijn en Lucia v.d. Drift ieder
2 doelpunten.

NEA

Afgelopen zondag zou het
heel anders gaan. Voor het
eerst dit zaalseizoen moest
ZSC een nederlaag incasseren. NEA is een wat teams

betreft ‘rijke’ vereniging’ en
bleek al snel een geduchte
medekandidaat voor de titel. ZSC begon behoorlijk
zenuwachtig aan de wedstrijd en kwam al heel snel
op een 2-0 achterstand.
Aan het einde van de eerste
helft had ZSC een paar keer
pech door in 5 minuten drie
keer de paal of lat te raken.
De ruststand was daardoor
12-8 voor NEA en was gezien
de gemiste kansen geflatteerd. De tweede helft werd
een kopie van de eerste. ZSC
wist NEA wel van scoren af
te houden maar had zelf ook
de nodige moeite om het
Zandvoortse doel vinden.
“Toch moet ik dit jeugdige
team complimenteren”, zei
Boukes na afloop. Eindstand
23-15. Scores ZSC: Manon van
Duijn 6, Romena Daniëls 5,
Martina Balk, Maaike Paap,
Annelot Kaspers en Noëlle
Vos ieder 1 doelpunt.

Under the Christmas Tree
15 december Jupiter Plaza
Meer info volgt volgende week…
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Wessel van der Aar
kampioen jongensdubbel Noord-Holland
Onlangs zijn in Aalsmeer de badmintonkampioenschap-

pen van Noord-Holland gehouden. Tweelingbroer en zus
Wessel en Bregje van der Aar en hun 2 jaar oudere zus Imke
hebben daar goede prestaties neergezet.

De tweeling Bregje en Wessel van der Aar

In Noord-Holland zijn verschillende eredivisieverenigingen met veel talentvolle
jeugd, dit in contrast met
diverse andere provincies.
Kortom een heel sterk toernooi voor zowel jeugd als senioren. Wessel en Bregje van
der Aar zijn dit seizoen eerstejaars U13-spelers. Na een
intensieve periode hebben
ze het even iets rustigers aan
gedaan en na een periode
van aangepast trainen is de
trein nu weer in volle gang.
Dat was ook goed terug te
zien in de resultaten, samen

werden ze 2e in de mix dubbel en Wessel is zelfs met
Ties van der Lecq 1e geworden in het jongensdubbel.
Bregje stond nog in 2 andere
finales, waarin ze ook tweede werd maar dat is absoluut
geen schande. In alle drie finales verloor ze van de nummer 1 van Nederland. Wessel
en Bregje zijn sinds oktober
ook uitgenodigd om maandelijks op Papendal te komen
trainen met de beloftes van
Nederland, uit deze ploeg
zal aanwas komen voor de
Nationale Jeugdselectie.

Imke kon gezien haar leeftijd nog in U15 spelen maar
ging gewoon spelen in de
hoogste klasse bij de senioren, daar waar ze sinds kort
veelvuldig ook acteert in de
eredivisie. Met mixpartner
Jerry Natestadt werd ze netjes tweede, in het dubbel
werd ze derde samen met
Tamara van der Hoeven, net
als Imke ook pas 14 jaar.
Nu zijn ze allemaal druk in
training voor het grootste
internationale toernooi van
Nederland, net na de Kerst
in Limburg, waar selectiespelers uit 20 landen (o.a.
Indonesië, Denemarken en
Frankrijk) willen laten zien
wie er de beste is.

Wessel gooit op voor
een service

adverteerders

Kerstactie:
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Bruna
De Klussenier Willem Punt
Corry's Kaashoek
De Seniorenvereniging
De Haven van Zandvoort
Zandvoort i.o
De Vier Geboden/Piripi
Dierenkliniek Zandvoort
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Filoxenia Greek Cuisine
Emotion by Esprit/
Grand Café Restaurant XL
Confet'ti B.V.
Grand Café Sjans
Gascontrol Haarlem B.V.
Haar
Greeven, Makelaardij o.g.
Heintje Dekbed Outlet
IJzerhandel Zantvoort
Kroon Mode
Mevrouw Lavino
La Bonbonnière
MMX Italiaans Restaurant
Lunchbreek
Reco Autoschade
Naturana Mode C.V.
Rosarito
Orbit Bloemendaal
Thalassa Strandpaviljoen 18
P. van Kleeff
Toko Bintang
Relax For You
Transportbedrijf Van der Veld Restaurant EVI
Uitvaartcentrum Haarlem
Shanna's Shoe Repair & Leatherwear
Van Aacken Glaszettersbedrijf Sushi Quisine
Zandvoort Kledingreparatie
Walk of Fame
Zandvoorts Museum
Zaras, Café Restaurant

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:

Bibi for Shoes
De Bode
Dobey Zandvoort
Foto Menno Gorter
Kaashuis Tromp
Koene Cleaning Service
Medina Woninginrichters
Orangerie Beauty Zandvoort
Slagerij Marcel Horneman
Versteege's IJzerhandel
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Goedkoopste CV ketel
DekaTuin
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl
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Courant

Actueel

7

Wijkagent laat
goedverzorgde
wijk achter

actueel

Vrijwilligersprijs
voor gewaardeerde
Stichting 4Daagse

Zie onze advertentie op de achterpagina

11

Verleden

In 1928 strandden in
korte tijd 2 schepen
voor de kust

Schip voor de kust van Zandvoort in problemen
Zondagavond om circa 19.30 uur is de 170 meter lange en 27 meter brede bulkcarrier
Ocean Victory vlak voor de kust van Zandvoort ernstig in de problemen gekomen. Het

onder Panamese vlag varende schip, met een 20 bemanningsleden aan boord, was

over een boei gevaren waardoor de ketting van de boei in de schroef terecht kwam.
Het schip raakte stuurloos en werd door de westnoordwestenwind richting de Zandvoortse kust, ter hoogte van het Palace Hotel, geblazen.

De Ocean Victory was juist
uit IJmuiden vertrokken en
was zonder lading op weg
naar haar volgende bestemming. Direct werden de
alarmdiensten ingeschakeld
en een tweetal sleepboten.
De Zandvoortse reddingsboot Anna Poulisse en die
van IJmuiden, de Koos van

De Mannetjes

Schip in
het nieuws

Messel, werden stand-by
gehouden om eventueel de
bemanning te evacueren.
Tevens waren twee offshore
reddingshelikopters in de
lucht. De straffe windkracht
8, die voor circa 4 meter hoge
golven zorgde, bemoeilijkte
het werk van de reddingsdiensten.

Uiteindelijk is de Ocean
Victory op ongeveer 2,5 kilometer van de vaste wal voor
anker gegaan en was de
situatie voor dat moment
veilig.
Een woordvoerder van de
KNRM meldde dat indien
het schip op een zandbank
vast zou komen te liggen, zij
niet om kan vallen. Het schip
heeft namelijk ballasttanks
die eventueel leeggepompt
zouden kunnen worden
waardoor het meer drijfvermogen zou krijgen. De
bemanning is niet in direct
gevaar geweest en werd dus
niet van boord gehaald.

Het vrachtschip Ocean Victory lag vlak voor de kust van Zandvoort | Foto: Irma de Jong

Rond 21.30 uur lukte het
vanaf sleepboot ‘Hercules’
om een kabel aan de Ocean
Victory vast te maken, maar
toen werd getracht het
schip richting zee te trekken brak de tros. Vervolgens
ondernam de Kustwacht
met sleepboot ‘Ievoli Black’
opnieuw een poging .

BETER MOBIEL
SCOOTMOBIELEN
ook met PGB (persoonsgebonden budget)

Oorspronkelijk zou het schip
maandagavond worden geborgen maar doordat de
harde wind aanhield, besloot
de bergingsmaatschappij in
samenspraak met specialisten van de Havenbedrijf
van Amsterdam, de berging
te verschuiven naar dinsdagochtend. In alle vroegte
werd de Ocean Victory door
5 sleepboten naar IJmuiden
gesleept waar zij rond 11.00
uur aankwamen. Inspecteurs
gaan nu kijken of en hoe
groot de schade is.

Autosportcollege
bepaalt winnaar
van de Dutch GT

Kon. Onderscheiding
voor Hans Willemse
Plaatsgenoot Hans Willemse heeft vrijdagavond een Ko-

ninklijke Onderscheiding (KO) van burgemeester Niek
Meijer mogen ontvangen. Willemse hoefde niet eens

ergens naartoe te worden gelokt. Hij vierde die dag namelijk dat hij 20 jaar als vrijwillige brandweerman zijn
diensten draait en dat is voor de VRK aanleiding om een
herinneringskruis uit te delen aan de jubilaris.

Hans Willemse

Willemse had dus niets in de
gaten toen hij door Meijer
werd toegesproken en het
kruis opgespeld kreeg. Toen
Zandvoorts eerste burger
hem erop attendeerde dat
hij de penning aan de ambtsketen met het Nederlandse
wapen aan de voorkant had
hangen en hem uitlegde dat
hij namens Hare Majesteit
sprak, drong het nog niet
echt tot hem door. Pas bij

de beroemde woorden:
“Het heeft Hare Majesteit
behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau……”, viel het
muntje. Meijer meldde ook
nog ander zaken zoals bijvoorbeeld zijn werk voor de
stichting Viering Nationale
Feestdagen. Na het voorlezen van de oorkonde die
erbij hoort, werden hem de
versierselen die bij de KO horen opgespeld.
Willemse heeft niet al die
20 jaar bij het Zandvoortse
korps dienst gedaan, ook in
Haarlem is hij dienstbaar geweest voor de samenleving.
Daar heeft hij bijvoorbeeld
de verschrikkelijke brand
die de Koningskerk in de as
legde meegemaakt. Namens
de Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd met deze
dik verdiende onderscheiding.

Max Planckstraat 44 - 023 - 5 735 735

zondag 16 december 2012
Kerstconcert uitgevoerd door het
Alphens Kamerkoor
‘CANTABILE’

‘Zou het niet gewoon een
goede marketingstunt
van de VVV zijn geweest?’

Sport
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Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur

Under the Christmas tree
Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie

m.m.v. Simon Stelling – dirigent
Gerard Poort – orgel
Locatie: Protestantse kerk,
Kerkplein 1 te Zandvoort
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 14.30 uur)
Toegang: € 5,00
Voor meer informatie:
Toos Bergen 06 518 538 14

De raad vergadert over het
begrotingstekort:
minder uitgaven of meer inkomsten?
Kom luisteren op 18 december!
Gemeente Zandvoort

www.classicconcerts.nl

1

waterstanden

familieberichten
Het komt goed
“Ja, want jullie houden van me”
Jij blijft altijd bij ons
En wij blijven altijd bij jou
Bedroefd geven wij kennis dat van ons is heengegaan

Gerritje Vonk ~ Weber
Zandvoort,
27 maart 1928

Haarlem,
4 december 2012
Jaap
Mart & Annelies
Marije, Jasmijn

Correspondentieadres:
M. Vonk
Rio Grandelaan 50
2051 LM Overveen

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

in memoriam
In liefdevolle herinnering
12-12-1995
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kerkdiensten -

Herman Strijder

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl

Lieve papa, je bent alweer 17 jaar niet meer hier!
Ik mis je nog iedere dag! Liefs Anne-Marie

RK Parochie St. Agatha
10.30 uur pastor C. van Polvliet
www.aap-parochies.nl

Samen het afscheid
vormgeven dat bij u past.
UIT VA ART VERZORGING

Hoog

w

a

t

e

r

a.s. zondag

RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur pastoor M. Wagemaker
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Sfeervolle kerstboeketten
en kerststukken
P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

colofon
Erika

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

burgerlijke stand

1 december - 7 december 2012
Geboren:

Jack Henri, zoon van: Wessels, Wester Willem Paul en: van
Campen, Anne Clara Margaretha Johanna.

Ondertrouwd:

Koper, Ronald en: Boers, Cornelia Akkelina Klazina.

Overleden:

van Drunen, Karel, oud 96 jaar.
Schellart geb. Busch, Ingrid Karin, oud 56 jaar.
Allertz geb. de Vries, Anna Paulina, oud 88 jaar.
van Paassen geb. Luk, Dorothea Yvonne, oud 66 jaar.
van Dijk, Jan, oud 63 jaar.
2

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Bakkerstraat 2c, 2042 HK Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • 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 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40, Diemen
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • 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.

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

er d decembe
b
m
e
c
e
d
e
rd
14 Zing mee met Gré - Café Oomstee, aanvang 21.00 uur
14 Pub quiz - Café Koper, aanvang 21.00 uur

Schaatsbaan gaat weer open
Vanaf komende zaterdag kan er weer volop geschaatst

worden op het Raadhuisplein. Voor de derde keer in successie ligt er drie weken lang een schaatsbaan in het cen-

trum van Zandvoort. Met een oppervlakte van circa 225 m2
is de schaatsbaan iets groter dan voorgaande jaren.

15 Opening ijsbaan - Raadhuisplein
15 Under the Christmas tree - Emotion by Esprit,
10.00-16.00 uur

16 Classic Concerts - Kerstconcert van het Alphens

Kamerkoor Cantabile. Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur

22 De Babbelwagen - Digitale fotovoorstelling

‘De afbraak na 1945’. Hotel Faber, aanvang 20.00 uur

22 Sprookjeswandeling - Zoek de sprookjesfiguren!
Centrum, 16.00-19.00 uur

24 Openlucht kerstzang - Kerkplein bij café Koper,
aanvang 19.30 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma T/M 19 DEC 2012

HOTEL TRANSSYLVANIE
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)

ZA-ZO-WO om 12.45 uur

MEES KEES (NL)

ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE

ZA-ZO om 16.30 uur en DO t/m DI om 19.00 uur

SKYFALL

Do t/m ZO 21.45 uur

Plezier op de ijsbaan op het Raadhuisplein

Deze week werd de baan
weer opgebouwd. Maandag
werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden en
woensdag werd de ijsvloer
gelegd. De dagen daarna
zijn nodig om het ijs te doen
aangroeien. Tevens zal er
weer een terras zijn waar
echte winterse drankjes en
gerechten kunnen worden
genuttigd.

De ijsbaan, die opnieuw
is gesponsord door het
Holland Casino Fonds, de
gemeente Zandvoort en particuliere ondernemers, wordt
komende zaterdag om 17.00
uur officieel geopend. Op de
eerste dag kan er, behalve
tijdens de openingshandeling, tegen een gereduceerd
tarief van € 3 geschaatst
worden. De overige dagen is

tersvereniging afgelopen vrijdag, is Tijn Akersloot unaniem

MA t/m WO 21.45 uur

Angels SHARE

benoemd tot erelid van de vereniging. Bestuurslid Werner

Verwacht: De vijf legendes 20/12 + Wreck-it Ralph 10/1

rende ongeveer een halve eeuw.

WO om 19.30 uur

Coenraad prees de inzet van Tijn voor de vereniging gedu-

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

De baan is geopend tot en
met zondag 6 januari en
wordt op de avond ervoor
weer besloten met een kinderdisco op het ijs. Vorig jaar
was dat een grandioos succes; er was bijna geen ruimte
om te schaatsen zo druk was
het, maar op en rond de baan
was het voor jong en oud
heel erg gezellig.
De baan is niet mogelijk zonder de belangeloze inzet van
heel veel vrijwilligers. Ook
zij beleven heel veel plezier
aan de schaatsbaan en dat
is echt duidelijk merkbaar.
Wilt u ook onderdeel van
dit succes zijn? Meldt u zich
dan aan via de bovenstaande
website.

Tijn Akersloot benoemd tot erelid
van Strandpachtersvereniging
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Strandpach-

De Marathon

het tarief € 5 en dat is incl.
de eventuele huur van een
paar schaatsen en 1 glas limonade. Een 10 rittenkaart
kost € 45. De openingstijden
vindt u op www.winterwonderlandzandvoort.nl.

Hans van Pelt

Tyn Akersloot (l.) en Werner Coenraad

Al sinds begin jaren zestig
is Tijn actief in de strandexploitatie. Zijn eenvoudige
strandtent groeide uit tot het
huidige, nog steeds zijn naam
dragende, zeer moderne jaarrondpaviljoen, dat ver in de
omgeving bekendheid geniet.

Intussen heeft Akersloot senior de fakkel overgedragen aan
zijn zoon Ruerd, die het bedrijf
nu met een compagnon leidt.
Tijn is nog steeds de vraagbaak voor strandpachters
en ook het bestuur maakt

dankbaar gebruik van zijn inzichten en adviezen. Namens
de vereniging neemt hij
nog steeds deel aan het
Strandoverleg, waarin alle
strandgebruikers overleg
plegen met elkaar en met
de op het strand werkzame
hulpdiensten van gemeente
en politie.
Hij vertelt met trots over de
kwaliteit van de horeca op
het strand, die zich in de loop
der jaren tot een uitstekend
niveau heeft ontwikkeld. Hij
hoopt dat hiervan ook een
impuls uitgaat voor de restaurants in het dorp, hetgeen
Zandvoort als geheel alleen
maar ten goede kan komen.
Tenslotte wil hij nog kwijt dat
het hem een doorn in het oog
is, dat enkele strandpachters
nog geen lid zijn van de vereniging. Hij maakte van de
gelegenheid gebruik hen op
te roepen zich snel als lid aan
te melden.

column

Leren liegen
Als columnist van de ZC moet
je je af en toe buiten de dorpsgrenzen kunnen begeven. Want
op een goed moment kun je het
nergens anders meer over hebben dan over Zandvoort en eindig je op een plek in Haarlem, die
in de Gouden Gids onder ‘psychiatrie’ staat en waar Napoleon je
buurman is. Bovendien verruimt
het je blik. Zoals laatst mijn blik
op de Nederlandse samenleving.
Onderweg naar huis, hoorde ik
op de radio dat twee scholen in
Gelderland mediatraining aan
scholieren wilden laten geven.
Dit naar aanleiding van schokkende interviews die Powned
met scholieren deed, toen bekend werd dat de ongelukkige
grensrechter toen nog voor zijn
leven vocht. Ik kan me niet heugen ooit zo verbijsterd te zijn geweest door een nieuwsbericht.
Om te voorkomen dat scholieren voortaan ongenuanceerd en
respectloos uit de hoek zouden
komen, was men van plan om ze
te leren liegen.
Ooit weleens een mediatraining
gehad? En wat leerde je daar?
Leerde je daar bij jezelf te blijven? Juist niet. Je leerde iemand
anders te zijn. Dat was de tactiek. Mediatraining voor scholieren. Dat zal ze goed op weg
helpen in de rest van hun reis
naar volwassenheid. Elk bewust
denkend mens kan dit niet bedenken. Maar toch gebeurt het.
Notabene op een plek waar men
geacht wordt alles van kinderen
te weten. Pedagogiek van lik m’n
achterste.
Opvoeden is primair de verantwoordelijkheid van ouders,
waarbij scholen een ondersteunende functie hebben. En dan
ga je niet aan die essentiële verantwoordelijkheid voorbij door
mediatrainingen voor kinderen
te lanceren. Zo reed ik Zandvoort
binnen. Met een auto vol onweer
en vraagtekens. Voor de deur van
ons huis werd ik begroet
door Hans, die altijd heel
attent 2 exemplaren van
de ZC in mijn bus gooit.
En het voelde bijna als
thuiskomen.

Mick Boskamp

Evenementenagenda
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Kerstmenu 2012
TIROLER STUBERL
schnitzelhuis

Open Atelier,
Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden
van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00
22 januari t/m 16 maart

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en houdt
rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 21 januari t/m 22 april

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
Donderdag 14:00 – 15:00
17 januari t/m 28 maart

Hatha Yoga 		
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Woensdag 11:00 – 12:00
9 januari t/m 17 april

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven. Elke week bewegen is
gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal een stuk lichter.
Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen. Je mag gerust
meedoen op een stoel.
Donderdag14:30 – 15:30
10 januari t/m 25 april

tomaten- of champignonsoep
❅❅❅
keuze uit:
22 soorten schnitzels
of
scholfilet
of
Varkenshaasspies met paprika & ui
van de grill met saus naar keuze
❅❅❅
Dame Blanche
❅❅❅
IJs met Grand Marnier
€ 19,95
Tiroler Stuberl
Passage 28-30- Zandvoort - tel: 023-5718732

Bintang Nederlands Indië

Gratis Koffie!

Eerste kopje Douwe Egberts gratis.
Kom gezellig langs voor een heerlijke
Indische of Hollandse maaltijd.
Alleen een gratis kopje koffie mag ook.
Oud Hollandse Dag maaltijd € 8,50
Toko Bintang, restaurant, afhaal en bezorging.
De keuken is dinsdag t/m zondag geopend
van 13:00 tot 21:00 uur
Bel 023-5712800 - Haltestraat 34

Italiaanse kerst a la carte
bij Ristorante Andrea

Nederlands
Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00
24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Glas in Lood
Voor beginners en gevorderden. Glas in Lood is een oeroude ambacht
die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de docent
leert men het glas te snijden en in het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00
30 januari t/m 27 maart

Eerste en tweede Kerstdag
geopend
Kerkplein 9
Reserveren gewenst:
tel. 5714670 of 06-25521238

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een
Apple iPad, enkel Apple iPad. De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk
draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden.
22 januari & 29 januari of
Dinsdag 12:30 – 14:30
Dinsdag 15:00 – 17:00
5 februari & 12 februari

Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten
thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
31 januari t/m 25 april
Donderdag 15:30 – 16:45

Power Point
Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied
van presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer.
Maandag 19:30 / 21:30
21 januari / 25 februari

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's.
Donderdag 19:30 – 21:30
28 februari t/m 4 april

Excel
Het meest gebruikte rekenprogramma.
Dinsdag 19:30 – 21:30
26 februari t/m 26 maart
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl T. 023 57 40 330
Voor proeflessen kunt u contact opnemen met
Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl
4

Restaurant Old Vienna
biedt u tijdens de feestdagen haar a la carte kaart aan.
Dus géén speciaal kerstmenu, maar gewoon van onze
uitgebreide menukaart bestellen.

Lekker eten en drinken voor een normale prijs!

Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie :
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

“Kerst kan ook anders”
Alles uit eigen keuken:
Gespecialiseerd in vis en vlees

APK

Wij zijn alle feestdagen vanaf 12.00 uur geopend!

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

Reserveren gewenst: 023-5732765
Passage 32-34, 2042 KV Zandvoort
www.oldvienna.nl
info@oldvienna.nl

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

Met oog en oor
de badplaats door
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Henk Kommer is eigenlijk
een ouderwetse dorpsveldwachter
Per 1 januari aanstaande gaat wijkagent Henk Kommer
Zandvoort verlaten. Hij gaat werken bij het Bureau Crimi-

naliteitsbeheersing in Haarlem. Deze aimabele brigadier

gedroeg zich meer als een ouderwets dorpsveldwachter

dan een moderne politiefunctionaris tijdens zijn werk,
maar hij maakte zich daar wel heel erg geliefd door.

gers van hun
buurt ondervonden. Freek:
“Als er nu bijvoorbeeld geluidsoverlast
is van de overburen, dan
hoeven we alleen maar te
bellen met ze
en het wordt
e c ht g o e d
opgelost. Is
wel het voorb e re i d e n d e
Wijkagent Henk Kommer gaat Zandvoort verlaten
werk van
Kommer is in 2002 als Henk geweest.” Ans beaamt
wijkagent Centrum en dat. Als ze tegen vreemden
Horecacommandant in zegt dat ze tegenover een
Zandvoort begonnen. In de ‘coffeeshop’ woont, kijken
afgelopen 10 jaar heeft hij ze vreemd op en vragen of
(horeca)ondernemers, be- dat geen overlast geeft. Ans:
woners en gemeente bij- “Wij hebben totaal geen
eenbracht. In gesprek bracht overlast van de klanten van
eigenlijk, want “problemen de coffeeshop. Mocht het
zijn door goede samenwer- toevallig eens gebeuren dat
king en een goed gesprek al- buitenlanders zich niet aan
tijd op te lossen”. Daar is hij de regels houden, is één teheilig van overtuigd.
lefoontje genoeg.” Kommer
zegt met volle overtuiging
Als je spreekt met bewoners dat deze coffeeshop zich
van het centrum dan werkt strikt aan de regels houdt:
die aanpak ook. Freek en “Hebben ook wij als politie
Ans Veldwitsch hebben dat nooit last mee. Alles gaat
al jaren als vertegenwoordi- strikt via de letter van de

wet en dat is elders wel eens
anders.” Ook coffeeshop La
Paz ligt in het gebied waar
Kommer de ‘scepter’ zwaait
en ook daar gaat het echt
net zo goed.
Kommer heeft vooral in het
begin veel moeten praten
met alle partijen maar heeft
het daardoor voor elkaar gekregen dat er nu veel overleggen zijn. Dat is goed want
tijdens die overleggen kan je
elkaar aanspreken op gedrag,
maar ook prijzen. De bewoners van het centrum varen
daar over het algemeen wel
bij en ook de ondernemers
en de gemeente zijn dik tevreden over de gang van zaken. Mocht er overlast zijn,
zoals de confrontatie met
de ME in de Kosterstraat afgelopen zomer, dan zijn het
meestal ‘vreemden’ die voor
de overlast zorgen.
En nu heeft een slepende
blessure gezorgd dat hij uit
Zandvoort weggaat. Zijn
opvolger Henk Luske functioneert inmiddels al enige
tijd als wijkagent Centrum
en Horecacommandant.
U bent in de gelegenheid om
op woensdag 19 december
Henk Kommer te bedanken
voor al zijn inzet voor de
Zandvoortse gemeenschap,
met name in het centrum,
en wel tussen 16.00 en circa
19.00 uur in discotheek Chin
Chin in de Haltestraat.

ZANDVOORT SCHOON!?
in cadeauverpakking

December is een feestmaand met geschenken en cadeaus die mooi verpakt
zijn. Traditioneel komt in deze maand altijd meer karton bij het afval dan in
andere maanden. Zonde om het karton bij het huisvuil te gooien, dat ook
nog eens tegen hoge kosten verbrand wordt. Beter om bij het oud papier
aan te bieden, dat levert juist geld op!

Gemeente Zandvoort

Verspreid over de gemeente staan talloze oud papierbakken waar u oud
papier en karton kunt aanbieden. Zijn de afmetingen van het karton te
groot? Zet het dan niet naast de papierbak waar het gaat rondzwerven,
maar breng het naar de Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20. Daar staat
een grote inzamelbak. Of maak een plaatselijke club of vereniging die oud
papier en karton inzamelen er blij mee.
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)

Keuring bomen
langs Zeeweg

De provincie Noord-Holland
gaat een kapvergunning
aanvragen voor een aantal
bomen langs de Zeeweg
(N200) in Bloemendaal. Ze
verkeren in slechte staat
of belemmeren het zicht,
waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgende
week worden ze gekeurd
en de bomen die in aanmerking komen voor de kap krijgen een witte stip. Op basis
van het aantal gemerkte
bomen vraagt de provincie
een kapvergunning aan bij
de gemeente Bloemendaal.
Naar verwachting gaat het
om 25 tot 50 bomen.

Warm kerstmoment

Maandag 17 december gaan leerlingen van
de Nicolaasschool naar
Zorgcentrum Huis in de
Duinen om de ouderen te
bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. In deze
tijd van winterse kou is het
extra belangrijk om warmte
te brengen bij degenen die
het zo hard nodig hebben
en door sneeuw en kou 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. Burgemeester
Meijer en wethouder
Toonen zullen op deze middag ook aanwezig zijn.

Gefeliciteerd

Op vrijdagmiddag 7 december werd Marjan Miezenbeek
door Erica Vos-Meijer, directeur Bibliotheek Duinrand
afd. Zandvoort, verrast met
een bos bloemen en een
VVV-bon. Zij had meegedaan
aan de landelijke Biebpanel
waarbij ze de digitale vragenlijst had ingevuld met
haar mening over allerlei
zaken, van assortiment tot
activiteiten. Miezenbeek is al
20 jaar lid van de bibliotheek
en is, net als haar twee kinderen van 13 en 17 jaar, een
tevreden bezoekster.

Opgelet

In de wintermaanden, en
speciaal met sneeuw en
vorst, kunnen de damherten weer overlast en schade
veroorzaken. Damherten en
reeën worden met name
gezien in Bloemendaal en
op de Zeeweg en de Zand
voorterweg/Zandvoortse
laan. Het ligt
in de aard
van damherten om in
groepjes het
gebied te
verlaten en
rond te trekken. Als een
damhert oversteekt, komen
er meestal nog een paar achteraan. Rijdt u, vooral in het
donker, extra alert en houdt
u zich aan de maximumsnelheid. Er wordt dringend
gevraagd om een aanrijding
te melden via de meldkamer
van de politie (0900-8844),
zodat de aanrijding wordt
geregistreerd en, als dat nodig is, het dier uit zijn lijden
kan worden verlost. De Fauna
beheereenheid
Noord-Holland
is verantwoordelijk voor het
registreren van
overlastmeldingen. U kunt contact opnemen
met de faunabeheereenheid via

info@fbenoordholland.nl.

Platform voor amateurs

Provincie Noord-Holland
heeft samen met Cultuur
compagnie Noord-Holland
een nieuw platform gecreëerd om amateurkunst te
stimuleren. Inmiddels hebben al meer dan 350 actieve
amateurkunstenaars een
profiel aangemaakt op de
site cultuurcentrale.nl en
presenteren hun werk, opleiding en/of cursussen die
zij geven. Zo komt vraag en
aanbod op gebied van muziek, dans, theater, schrijven en digitale media op
een toegankelijke manier
samen. Op www.cultuurcentrale.nl staat duidelijk
vermeld hoe actieve kunstbeoefenaars zich gratis
kunnen aanmelden.

Best gewaardeerde
lunch

De deelnemers aan de
Lionsclub bridgedrive op
28 oktober gaven dit jaar
aan twee restaurants, beide
gevestigd in de Zeestraat,
de hoogste waardering
voor de geserveerde lunch.
Zowel Amazing Asia als
EVI Restaurant kreeg een 9
als cijfer. Voor het Chinese
specialiteitenrestaurant
Amazing Asia is dit al de
derde (!) keer achter elkaar,
vooral door het leveren van
constante kwaliteit en met
gastvrijheid hoog in het
vaandel. EVI Restaurant
opende pas acht maanden
geleden haar deuren en
viel direct al in de prijzen.
De dikverdiende oorkondes werden uitgereikt door
Lionsclub voorzitter Eric van
Berkel.
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KERST

Bt met KAAS

Boeren Kerst Kaas SmaaQ Rijp Belegen
Ook GROOTS in SMAAK!
Nu 500 gr slechts

7.

95

Smaakvolle echte Noord-Hollandse kaas.
Nu 500 gr slechts

5.

95

K t t......

La Tur

Olijven Mix

Heerlijke zachte witschimmelkaas
100 gr voor maar

Met de lekkerste groene en zwarte olijven!
Nu 100 gr voor maar

2.

79

1.

79

GRATIS

boek LE GRAND HAMERSMA

over FRANSE WIJNEN met STIJL, t.w.v. € 7,95
bij aankoop van elke 3 flessen FRANSE WIJN!!
Alles over Franse wijn in een aantrekkelijk boek van de bekende
wijnschrijver Harold Hamersma!

www.kaashuistromp.nl
Grote Krocht 3-5, Zandvoort
Bloemendaalseweg 22, Bloemendaal

Zandvoortselaan 175, Heemstede
Barteljorisstraat 11, Haarlem

Meer winkels in: Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Heiloo, Bergen, Noordwijk en Naaldwijk!

Aanbiedingen geldig t/m 31 december 2012
(of zolang de voorraad strekt)

Stichting Zandvoortse4daagse is
vrijwilligersvereniging van het jaar
Dorpsomroeper Gerard Kuijper opende afgelopen vrijdag
de bijeenkomst bij Pluspunt om de prijswinnaars van de
vrijwilligersorganisaties en jonge vrijwilligers bekend te
maken. Dit in verband met de Dag van de Vrijwilliger.

is de Stichting Zandvoortse
Vierdaagse geworden. Vooral
dat zij jongeren erbij weten te
betrekken is een doorslaggevend punt geweest. Martine
Joustra en Ankie Miezenbeek
namen, erg in hun nopjes, de
wisselbokaal in ontvangst.

Aanmoedigingsprijzen

Leden van de St Zandvoortse 4Daagse

Burgemeester Niek Meijer,
Gerard Kuijper en vrijwilligersconsulente Ria van Bakel (VIP)
maakten deel uit van de commissie, die de prijswinnaars
hebben bepaald. Een moeilijke taak, want ze gunden het
iedereen. Zonder vrijwilligers
valt Zandvoort om, was een
opmerking die door velen van
de ruim 70 aanwezigen werd
beaamd.

Genomineerden

Als blijk van waardering werden de volgende steunpilaren genomineerd en dat is op
zich al een prijs winnen. Radio
ZFM, die via ether, internet en(
tekst) tv vanuit de studio programma’s verzorgt met mu-

ziek, interviews en actualiteiten is met 85 vrijwilligers dag
en nacht bezig. Dierentehuis
Kennemerland, die het verzorgen van dieren met vaste
krachten en een heleboel zeer
gemotiveerde vrijwilligers
gestalte geven. De Stichting
Zandvoortse4daagse is de organisatie achter de wandel-,
zwem- en fietsvierdaagse,
sprookjeswandeling en levering van verkeersregelaars in
Zandvoort.
Nadat de prijswinnaar van
vorig jaar, ANBO afdeling
Zandvoort, een mini-exemplaar van de bokaal ontvangen
had, werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt en dat

Tevens werd deze middag de
aanmoedigingsprijs voor een
jonge vrijwilliger bekend gemaakt. De genomineerd waren: Roy van Buuringen, Justin
Luiten en Hein Schrama.
Laatstgenoemde nam uiteindelijk glunderend de trofee in
ontvangst. Hein, die circa 9
jaar geleden begonnen is bij
de Stichting Viering Nationale
Feestdagen, met vooral het pianospelen op de ouderen bingomiddag als veel voldoening

gevend project; bij toneelvereniging Wim Hildering als
gastspeler begonnen en nu is
hij daar secretaris; bij de VVD
waar hij nu bezig is met een
leerproces; zijn droom om betrokken te zijn bij de KNRM is
uitgekomen en op elk gewenst moment gaat hij mee
om uit te varen.

Vrijwilligers in beeld

Over vrijwilligers is er een fototentoonstelling van Jolanda
Meier te zien in de ontmoetingsruimte bij Pluspunt, die
vrijdag geopend werd door de
burgemeester. De lijstjes die
om de foto’s zitten zijn aangeboden door Het Pakhuis. In
de loop van volgend jaar komen ze te hangen in de burgemeesterskamer in het kader
van de kunstuitwisseling.
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Zandvoort was wit
Vorige week vrijdag ontwaakte Zandvoort onder een
prachtige witte deken. Een behoorlijke sneeuwbui
zorgde voor een aantal hele mooie plaatjes. Zowel de
duinen als het dorp en het strand zagen er weer feeëriek uit.
Nadeel was wel dat de dag erna een echte ijsdag werd,
waarbij de temperatuur niet boven nul kwam. Dit leverde
veel gevaar voor voetgangers en tweewielers op door bevroren sneeuwresten en bonken ijs. Blijkbaar had de gemeente
niet op tijd en adequaat gestrooid. Nu maar hopen dat we
dit jaar een keer een echte witte kerst mogen meemaken.

Leden van de St Zandvoortse 4Daagse

Gebruik van camera’s in centrum blijft
De evaluatie van het cameragebruik in het uitgaansgebied

die speciaal daarvoor gemaakt is.

gestuurd waar ze bekeken
worden. Eventuele fragmenten die gebruikt moeten
worden, worden daar veiliggesteld, de rest wordt 21 tot
28 dagen bewaard en daarna
vernietigd.

Helaas werd de avond door
geen enkele ondernemer
bijgewoond. Slechts 2 belangstellenden, een aantal
ambtenaren, een vertegenwoordiger van Koninklijke
Horeca Nederland en tien
politiefunctionarissen waren in de raadszaal aanwezig. Ook burgemeester Niek
Meijer gaf als wethouder
Openbare orde en Veiligheid
acte de présence.

Het systeem dat in Zandvoort
gebruikt wordt, kan onder bepaalde voorwaarden
eventueel met particuliere
ondernemers gedeeld worden. Zo zou een ondernemer
bijvoorbeeld gevallen van
winkeldiefstal of molest kunnen melden. Roel van der Wal
van het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing wil
graag een lans breken voor
deelname van particuliere

van Zandvoort, die vorige week gepland stond, was eigenlijk geen echte evaluatie. Er werd duidelijkheid gegeven
over hoe het systeem werkt, wat er in de toekomst gaat

gebeuren en er werden beelden getoond via een computer
Echte cijfers over het gebruik
en uitkomsten waren nog
niet voorhanden, die komen
in de tweede helft van januari. Duidelijk werd wel dat
het systeem blijft en zelfs
uitgebreid gaat worden. Zo
zullen in de nabije toekomst
reuk en geluid via sensoren
eveneens opgeslagen gaan
worden. De beelden worden
via straalverbinding naar
een centrum in Zaandam

Foto: Chris Schotanus

ondernemers. “Die kunnen
ons veel informatie verschaffen. De beelden kunnen heel
goed als bewijs dienen bij
een eventuele aangifte. Ook
zijn wij blij met de social media als Twitter en Facebook.
Daar wordt nu al veel mee
geëxperimenteerd en gebruik van gemaakt door de
politie”, aldus Van der Wal,
die verder meldde dat van de
camera’s een goede preventieve werking uitgaat.
In januari volgt een echte
evaluatie met cijfers. De
Zandvoortse Courant kan u
nu al melden dat er in een bepaalde situatie gebruik van
de beelden is gemaakt.

Foto: Mildred van Zijtveld-Busé
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Commotie over surfevenement
bij Watersportvereniging
Er is commotie ontstaan over de Nieuwjaars Surfwedstrijd,
die Surfvereniging Zandvoort op 6 januari aanstaande
organiseert bij de Watersportvereniging Zandvoort. Het

Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) is daarover des
duivels omdat OPZ dit ziet als oneerlijke concurrentie tegenover de vijf vaste strandpaviljoens. OPZ wil dat de wethouder ingrijpt.

Volgens het OPZ heeft de
zeilvereniging een jaarrondvergunning gekregen onder
de voorwaarde dat er alleen
activiteiten mogen worden
georganiseerd voor de eigen
leden. Door met de surfvereniging in zee te gaan, houdt
de zeilvereniging zich daar
niet aan, zo vindt het OPZ.

wordt gesuggereerd dat we
bezig zijn met horeca-activiteiten, dan vind ik dat sterk
overdreven. Ik kan zeggen
dat we er niks aan verdienen. We schenken hooguit
warme chocolademelk. Al
onze vrijwilligers werken
belangeloos mee, dus waar
hebben we het dan over.”

De voorzitter van Water
sportvereniging Zandvoort,
René Bos, noemt al die ophef totale onzin. Vanuit
China laat hij weten: “Wij
zijn een vereniging die
watersport wil promoten.
Nou, als de Surfvereniging
dan naar ons komt met
de vraag of zij bij ons haar
Nieuwjaarswedstrijd kunnen houden, dan is dat toch
prachtig? Bij ons hebben
ze de ideale accommodatie
met kleedkamers, douches,
ruimtes om surfpakken uit
te hangen etc. Als er dan

Ook Erik Faase van Surfver
eniging Zandvoort is verbaasd over de reactie van
OPZ. “Bij de watersportvereniging hebben we alle faciliteiten die we nodig hebben. Alle vijftig deelnemers
kunnen er douchen en hun
materiaal goed verzorgen.
We hebben het evenement
de afgelopen jaren bij De
Haven van Zandvoort georganiseerd, maar daar moesten we een grote tent neerzetten om die faciliteiten te
kunnen bieden. Dat zorgde
voor extra kosten die we

moeilijk kunnen missen. Nu
de Watersportvereniging
ons gastvrijheid wil bieden, is dat voor ons een
ideale mogelijkheid de
Nieuwjaarswedstrijd optimaal te kunnen organiseren.
Mogelijk is dit een eerste
stap tot verdere samenwerking met de watersportvereniging”, zegt hij.
Er is inmiddels overleg geweest tussen de gemeente
en de zeilvereniging over
hun activiteiten. De zeilvereniging mag evenementen
organiseren mits gerelateerd aan hun kernactiviteit,
watersport. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de
watersportvereniging zich
stort op horeca gerelateerde
zaken. Dat is strijdig met het
toegestane gebruik. René
Bos kan zich daar helemaal
in vinden: “Wij werken mee
aan een watersportactiviteit
van de Surfvereniging zonder dat we dat commercieel
willen uitbuiten, laat dat
duidelijk zijn. Het promoten
van watersport, dat is waar
wij als vereniging mee bezig
zijn. We willen geen concurrent zijn van de strandpaviljoens.”

Bij ons heeft u
volledige keuzevrijheid!
Vergelijk uw zorgverzekering
op dorsman.nl

Woonstichting De Key zit in zwaar weer
Woonstichting De Key dreigt failliet te gaan. Die veront-

rustende boodschap uitte VVD-raadslid Jerry Kramer aan
het adres van de Zandvoortse Courant. Kramer kwam tot

die conclusie naar aanleiding van een brief van B & W aan
de gemeenteraad eind vorige maand.

Kantoor van De Key in Zandvoort Noord

Daarin wordt gemeld dat er
nog geen overeenstemming
is over de prestatieafspraken
tussen de gemeente en De
Key met betrekking tot de
sociale huurwoningen. Die
vertraging komt mede omdat de financiële situatie
rond de woningcorporatie
te onzeker is, waardoor het
maken van afspraken niet
verantwoord lijkt.

Bovendien moet de Key circa
tien miljoen euro bijdragen
om de ook in nood verkerende woningcorporatie
Vestia te ondersteunen. Dit
alles vormt volgens de woonstichting een reëel risico voor
een faillissement. In dat geval zullen andere corporaties
nog eens extra in de buidel
moeten tasten om De Key
overeind te houden.

De reden dat er nog geen
nieuwe prestatieafspraken
met de gemeente Zandvoort
zijn komt volgens Lidi van
der Schaft van De Key door
de onzekerheden vanwege
het regeerakkoord, zoals de
invoering van de verhuurdersheffing. Dat is een belasting die de woningcorporaties moeten gaan betalen
over sociale huurwoningen.
Dat kan de woningbouwcorporaties veel geld kosten en
of daar genoeg inkomsten
aan huurverhogingen tegenover staan, daar is volgens de
woordvoerster van De Key
nog niets over te zeggen. Dit
alles zorgt nu wel voor een
onzekere financiële situatie.

Omdat volgend jaar door
het kabinet ook nog eens
het puntensysteem voor de
woningen wordt afgeschaft,
gaat dat volgens Kramer
leiden tot verhoging van de
huren van woningen die er
qua staat van onderhoud eigenlijk niet voor in aanmerking horen te komen. Volgens
Van der Schaft blijft in Zand
voort nog wel het Don
ner-puntensysteem gelden,
omdat het dorp als ‘schaarstegebied’ is bestempeld.
Volgens raadslid Kramer is
De Key door bouwminister Blok onder verscherpt
toezicht gesteld, zodat de
Amsterdamse woninggi-

gant moeilijk nieuwe leningen kan krijgen, wat inhoudt
dat er geen financiële armslag is voor zaken als het
opknappen van huurwoningen en nieuwbouwplannen,
zoals de projecten aan de
Sophiaweg en de Groene
Flat. Van der Schaft is daar
laconiek onder: “Het heeft
te maken met een financieel oordeel van de minister.
Wij hebben de B1-status en
dat houdt in dat we voor een
periode van drie jaar solvabel
zijn. De nieuwbouwplannen
in Zandvoort gaan dus volgens planning gewoon door.”
Wat de goede relatie tussen huurders en verhuurder
betreft heeft De Key van de
minister ook een negatieve
beoordeling gehad, omdat
er bij de klachtencommissie
over De Key een groeiend
aantal bezwaarschriften is
ingediend. Dat is volgens het
ministerie een teken dat De
Key ook hierin tekort schiet
naar zijn huurders.
Volgens Jerry Kramer gaat
De Key, om meer financiële ruimte te krijgen, een
groot aantal huurwoningen
verkopen. Daarbij wordt
Zandvoort volgens hem als
melkkoe gebruikt, omdat de
(eengezins)woningen in de
badplaats beter verkopen
dan de huizen in Amsterdam,
die veelal in slechtere staat
zijn. Overigens liet Van der
Schaft weten dat de gesprekken tussen De Key en B&W
van Zandvoort nog deze
maand worden voortgezet.
“Volgens mij komt het allemaal goed”, zegt ze. Al met al
blijft er een onzeker vooruitzicht voor Zandvoorters die
op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning.

Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur

Under the Christmas tree
Zie pagina 12 en 13 voor meer informatie
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Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
zie pagina 17

2013

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

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

Leuk idee voor de feestdagen!
Unieke Swarovski steentjes in uw haar.
Kom naar de presentatie bij Dynamics Hair
op 17 december

van 13.00- tot 17.00 uur

Hendriks

Administratie- en Boekhoudkantoor
023 5737825
De navolgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:
- Boekhouding voor MKB
- Loonadministratie
- Inkomstenbelasting voor particulieren.
Oosterstraat 3, 2042 VE Zandvoort

en laat een streng steentjes in uw
haar zetten voor slechts 10 euro!
U bent van harte welkom!
i.s.m. Alessandro/ exclusive.
Thorbeckestraat 15 - 2042 GL Zandvoort
T. 023-5732615
Geopend van dinsdag t/m zaterdag

Met de
kerstdagen weg?
nu op alle koffers
20% korting
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

Andy van der Meijde en
Thijs Slegers komen
vrijdag 14 december 2012
tussen 15.00 en 16.00 uur
het boek 'Geen Genade'
signeren BIJ:

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

Grote Krocht 34 | 2042 LX | Zandvoort
023-5732649 | zandvoort@radiostiphout.nl

&
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Kerstconcert van Classic Concerts
Het zeer bekende kamerkoor Cantabile uit Alphen aan

den Rijn verzorgt, net als in 2007, het kerstconcert van de
stichting Classic Concerts. Het koor staat onder leiding van

dirigent Simon Stelling en wordt muzikaal ondersteund
door Gerard Poort, de vaste organist van het koor, aan het
beroemde Knipscheerorgel.

Cantabile verzorgde in 2007 ook het kerstconcert

In het kader van de Kerkplein
concerten zal het koor komende zondag 16 december
optreden in de Protestantse
kerk aan het Kerkplein. Het
koor is in 1987 opgericht en
bestaat uit 16 leden. Alle
koorleden zijn in hun vrije

tijd enthousiaste beoefenaars
van de zangkunst en hebben
zich op dit gebied geschoold.
Het repertoire van het koor is
breed en varieert van muziek
uit de renaissance tot en met
de huidige eeuw. Alhoewel
het koor ook werken uitvoert

Sporen uit het verleden
Raamhanger
Reddingsbrigade

met orgel- en orkestbegeleiding, is het gespecialiseerd in
a capella werken. Zij treden
regelmatig op tijdens concerten en cantate-diensten in
Alphen aan den Rijn en zeer
wijde omgeving. Cantabile
wordt alom geroemd vanwege de heldere en transparante
koorklank. Verder laten de vele
concerten een diepe indruk bij
de bezoekers achter, omdat de
muziek met emotie wordt gezongen.
Het programma voor zondag
is heel divers. Voornamelijk
veel bekende Engelstalige
Carols van onder andere een
aantal van David Willcocks
en Benjamin Britten, zullen
de revue passeren. Maar ook
Franstalige kerstliederen worden niet achterwege blijven.
Het veelbelovende concert
begint om 15.00 uur, om 14.30
uur gaat de kerk open. De entree bedraagt € 5 per persoon.
door Nel Kerkman

Tijdens een interview met dorpsgenoot Thea Kras zag
ik in haar voordeur een kleine raamhanger met een

bijzondere afbeelding, die mij bekend voor kwam.
Het bleek dat, tijdens de expositie van het 90-jarig

bestaan van de Zandvoortse Reddingsbrigade, er een Delftsblauw bord in de vitrine
stond met deze afbeelding.
Later vertelde haar echtgenoot Karel Kras dat Freek
Lodder, lid van de Haarlemse
reddingsbrigade, dit fraaie
glas-in-loodraampje voor
hem heeft gemaakt. Maar
hoe kwam Lodder aan het
voorbeeld, was de hamvraag? Christien Kemp, die
toevallig eenzelfde raamhanger heeft, is met
goed resultaat op zoek
gegaan naar het raadsel.

Logo NBRD

Het allereerste logo
van de toen nog NBRD
(Ned erl andse Bond
tot het Redden van

Drenkelingen) is gesigneerd
met DBdM wat staat voor
David Abraham Bueno de
Mesquita (1889- 1962). Hij
was lithograaf, ontwierp
boekbanden en tekende/
illustreerde veel kinderboeken en boeken met
zweminstructies. Bueno
de Mesquita woonde en

werkte in Amsterdam,
Rome en Madrid. In 1929
vertrok hij definitief naar de
Italiaanse stad Florence. Het
door hem ontworpen logo
wordt nu nog steeds door
de KNBRD gebruikt voor de
diploma’s reddingszwemmen. Ter informatie: de bekende Nederlandse komiek
Abraham (Appie)
Bueno de Mesquita
was een neef van
D. A . B u e n o d e
Mesquita. Overigens
heeft deze Joods/
Portugese familie
nog diverse andere
kunstenaars voortgebracht.

door Nel Kerkman

Heden Verleden

Schepen die strandden
op het Zandvoortse strand
Het vrachtschip Ocean Victory dat zondagavond 9 december j.l. om circa 19.30 voor
de Zandvoortse kust in de problemen raakte en stuurloos rond dobberde met 20 zeelieden aan boord, trok veel belangstellenden naar de boulevard en kwam uitgebreid
in het landelijke nieuws. In het verleden zijn in deze periode ook twee (stoom) boten
gestrand, waarvan één met een minder goede afloop.

Duitse stoomboot Heinrich Podeus
Tijdens een vliegende storm op 25-11 1928 liep de Duitse De kapitein van de Podeus
stoomboot ‘Heinrich Podeus’ vast op het strand tussen vroeg of het wellicht mogelijk was het schip binnen
Noordwijk en Zandvoort. Drieëntwintig opvarenden
enkele dagen weer vlot te
werden gered door de Zandvoortse reddingsboot (de trekken, maar dat ging niet.
kok viel in het water, maar werd weer opgevist).
De krant was daar helemaal
cynisch over: die verwachtte dat het schip helemaal
nooit meer vlot zou komen
en wellicht een prooi zou
worden van de naburige
Hoogovens. Zover kwam
het niet, al duurde het 8
maanden voordat men voldoende zand rondom het
Bij de berging van de Heinrich Podeus is de kunstmatig
schip had uitgegraven en
gegraven vaargeul te zien
afgevoerd, maar toen koos
Doordat er nog meer sche- dingswerkers een te lange de ‘Heinrich Podeus’ weer
pen in nood waren, had- kustlijn te bewaken om dit trots het weidse sop.
den de Noordwijkse red- schip ook nog op te vangen. (bron: Noordwijkblog)

Italiaanse stomer Salento
Enkele dagen na de stranding van ‘Heinrich Podeus’ komst op het strand direct
kwam er een bericht dat het s.s. Salento in nood ver- kunstmatige ademhaling
toegepast maar het mocht
keerde en met problemen was gestrand bij paal 62 tusniet meer baten.
sen de Bloemdaalse en Zandvoortse kust. De Salento
had 32 opvarenden aan boord.

De reddingsboot op het strand en in de verte ligt de Salento

Door de sterke stroming en
de te grote afstand was het
voor de reddingsboot uit
IJmuiden moeilijk om het
schip te naderen. Tijdens de
tweede reddingspoging voltrok zich een ramp. Door een

grondzee sloeg de reddingsboot om en één van de roeiers, de heer P. Visser, raakte
bewusteloos onder de omgeslagen boot. Door de Rode
Kruis-brigade onder leiding
van Dr. Gerke werd na aan-

Vervolgens werd er met een
legervliegtuig een lijnverbinding tussen de Salento
en de vaste wal tot stand gebracht, ongelukkig genoeg
reed er een auto over de
lijn en werd de verbinding
weer verbroken. Uiteindelijk
zonk het schip bij de vierde
bank met alleen het brughuis nog gedeeltelijk boven
water terwijl zware golven
erop kapotsloegen. Alle 30
opvarenden kwamen om
door verdrinking, de lijken
spoelden aan op het strand
en werden geborgen door
leden van het Rode Kruis.
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Shop till

zaterdag 15 december

Early Spr

Als eerste de nieuws
Alleen deze dag m

r
e
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n
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Een bloemcadeau
Haltestraat 65

1 x dameszonnebril
van Vogue
1 x herenzonnebril
van Vogue

Gehele dag 20% korting op de

Kortingen oplopend tot 70% op

Bij iedere aankoop een lot én ee

Haltestraat 3

HEINTJE DEKBED
OUTLET

Oliebollenkraam Faase

3 x 2 hoofdkussens
t.w.v. € 15,-

6 x Zak oliebollen

Raadhuisplein 3

Vanaf 13.30 uur elk uur een trek

Zanger/entertainer Marcel zorg

Raadhuisplein

Weer of geen weer, overdekt en ve

Mega prijz

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

3 x Doos bonbons

2 x Verrassingspakket

Haltestraat 33

Jupiter Plaza

Beauty Balance by Sheila
& Hair By Jess

Standaard
gezichtsbehandeling
& Wassen,
knippen en föhnen

Gasthuisplein 3

3 x een
cadeaubon
t.w.v. € 5,Haltestraat 16

Win 1 van de 3
Albert Heijn
Kerst-borrel pakketten
t.w.v. € 25,=
Grote Krocht 9

Meer dan 100 prijzen beschikbaar ge
Overnachting
voor 2
+ 2 vrijkaarten
Holland Casino

Burg. van Fenemaplein 2 - www.palace-hotel.nl

Vrouwvriendelijke
schuurmachine € 49,95

3x Cadeaubon
t.w.v. € 10,-

3x Zonnebankpakket
t.w.v. € 25,-

3 x Setje armbanden

Swaluëstraat 7

Jupiter Plaza

www.radiostiphout.nl
Canon all-in-one
printer
Grote Krocht 34-36

3 x Cadeaubon
t.w.v. € 15,Jupiter Plaza

Haltestraat 17a

Haltestraat 10

fashion
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Haltestraat 10A/B • 2042 LM Zandvoort • 023-5713880

ristmas tree

l you drop

10.00 tot 18.00 uur

ring 2013

Shop
Local

ste voorjaarscollectie
met 20% korting!

Bij el
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o
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nieuwste voorjaarscollectie 2013

p de wintercollectie 2012

Jupiter Plaza

3 x Dinerbon
voor een pizza

en cadeautje van onder de kerstboom

Haltestraat 13

kking met fantastische prijzen

gt voor de passende sfeer

erwarmd shoppen in Jupiter Plaza

Burg. v. Alphenstraat 102

Jupiter Plaza

Grote Krocht 7

3 x Dinerbon
t.w.v. € 15,-

esteld door Zandvoortse ondernemers

Grote Krocht 21

3 x Een gekookte worst

TIROLER STUBERL

zen festival!

2 x Reischeque t.w.v. € 50,-

Kerstboom van 1,80m

Kerkplein 9

Dinerbon t.w.v. € 40,Haltestraat 7

Louis Davidsstraat 18

Passage 28-30

3 x Kaascadeau t.w.v. € 25,-

3 x Vismenu

Grote Krocht 3-5

Noord Boulevard

Dierenwinkel
Hans & Saskia
Diverse verrassingspakketten

Dinerbon
t.w.v. € 30,-

Dreams & Daytime

4 x Bodypakket

3x Cadeaubon t.w.v. € 25,-

10 x 1/5 Staatslot

Haltestraat 1

Haltestraat 11

Haltestraat 9

3 x Cadeaubon
t.w.v. € 20,Jupiter Plaza

KIJKMOMENT! HAARLEMMERSTRAAT 56 ZANDVOORT ZATERDAG A.S. 12:00 UUR!
Verzetsplein 16

!
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W
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Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.
Incl. parkeerplaats!

Haarlemmerstraat 56
Deze zéér aantrekkelijk geprijsde maisonette
heeft 2 zonnige terrassen, 2 slaapkamers én
een parkeerplaats!
De woonkamer heeft fraai zicht over de
speels aangelegde vijver. De woning is
uitstekend onderhouden en zo te betrekken!
Het is gelegen in een kindvrienelijke wijk en
nabij het strand, NS station en het centrum.
• Prijs is inclusief de parkeerplaats in
de onderbouw;
• Lage servicekosten € 111,= p/m;
• Woonoppervlak ca. 95 m2, bouwjaar 2000;
• Zie de digitale plattegronden voor
de indeling.
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I
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Vraagprijs: € 194.500,= k.k.

VE
RENO

GE

Zandvoort

Deze uiterst CHARMANTE & HALFVRIJSTAANDE VERANDA woning heeft een
ROYALE LIVING, 2 slaapkamers, een ruime
badkamer, een gastenverblijf, een ruime kelder en een stenen berging. Via de openslaande deuren heeft u toegang naar de zonnige
achtertuin (ZO)!

WAT EEN UITZICHT! Het is hier genieten van
strand & zee op de 3e etage van dit goed
onderhouden complex.
Het appartement heeft o.a. een ruime
living, een moderne keuken, een verzorgde
badkamer, een ruime slaapkamer en een
berging in de onderbouw.
• Absoluut de moeite waard om te
komen kijken!
• Lift aanwezig in het complex;
• Servicekosten: € 270,= p/m;
• Woonoppervlak: ca. 70 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

2 SLA

ERS

M
APKA

Zandvoort

Vraagprijs: € 239.000= k.k.

NIEUWSTAAT! Dit uiterst verzorgde en
sfeervolle 3-kamer HOEKAPPARTEMENT
(Residence Delphi) heeft een heerlijk RUIM
& ZONNIG balkon op het ZUIDEN!
Het beschikt o.a. over een moderne
keuken met diverse inbouwapparatuur,
een verzorgde badkamer en 2 prima
slaapkamers! Het is gunstig gelegen op
loopafstand van het centrum en het strand.
• Zéér verzorgde woning om zo te betrekken;
• Lift aanwezig in complex;
• Mogelijkheid tot koop parkeerplaats
€ 19.500,= k.k.;
• Servicekosten € 195,= p/m;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Vinkenstraat 15
Deze ideale & RECENTELIJK GERENOVEERDE
eengezinswoning is aantrekkelijk gelegen
in het geliefde “Tranendal” op slechts 200
meter van de Zuid duinen! De woning heeft
o.a. 3 slaapkamers, een zonnige achtertuin,
een zolder en een stenen berging.

RPE P

!
RIJS

SCHE

Zandvoort

Het betreft een voormalige huurwoning
die recentelijk gerenoveerd is! Kortom:
op zoek naar de geschikte familiewoning?
Dit is uw kans om te kopen tegen aantrek
kelijke voorwaarden!

Vraagprijs: € 212.500,= V.O.N. (!)

• Unieke woning met fraaie uitstraling;
• Bouwkundige keuring ter inzage;
• Perceel: 265 m2;
• Woonoppervlak:ca. 110 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Witte Veld 6

Matthijs Molenaarstraat 18

!
ERD

KIJKMOMENT:

Zaterdag 15 december 2012 om 12:00 uur!

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

De Ruyterstraat 90
Zandvoort

Zandvoort

• V.O.N. = Géén overdrachtbelasting en
geen notariskosten voor de overdracht!
• Woonoppervlakte: ca. 82 m2;
• Perceel: 131 m2.

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

Deze HOEKWONING is aantrekkelijk
gelegen aan een kindvriendelijk plantsoen
in Zandvoort ZUID. Het heeft een sfeervolle
L-vormige woonkamer met een open haard
(gas) en een heerlijk ZONNIGE TUIN op
het ZUIDEN. Tevens beschikt de woning o.a.
over 4 slaapkamers, een garage (18 m2)
en een oprit voor 3 auto’s.
Het is hier heerlijk wonen in een
kindvriendelijke omgeving!

Koopsom: € 399.000,= k.k.

• Woonoppervlak: 126 m2;
• Perceel: 252 m2;
• Zie digitale plattegronden voor details.

Genomineerd
woningmakelaar
van het jaar.

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 goedkoopste van NL'
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Voorlopig de
laatste koude week

IJzerhandel Zantvoort had vorige week zaterdag een leuke
feestdag voor zijn klanten. Op die dag kon men alle arti-

kelen BTW-vrij afrekenen. Spullen zoals merkgereedschap,

Zandsculpturen

wat vaak een stuk duurder is, kon nu tegen een spotprijs

Telkens als ik door ons mooie dorp fiets, stoor ik mij in het centrum aan de enorme zandsculpturen die er sinds de zomer staan.
Jazeker, het zijn kunstwerken! Erg knap gemaakt, passend bij
de zomer/nazomer. Maar toen de oliebollenkraam op het plein
bijna tegen zo een sculptuur geplaatst was vermoedde ik dat de
sculpturen spoedig verwijderd zouden worden. Maar helaas is
dat tot op heden nog niet gebeurd.
Straks komt de leuke ijsbaan die ons Zandvoorts centrum in een
bijzonder gezellige wintersfeer brengt! Ik moet er niet aan denken
dat die sculpturen er dan nog staan. Voor de zekerheid heb ik de
gemeente gebeld en gevraagd wanneer die sculpturen verwijderd
worden. De ambtenaar vertelde dat de sculpturen verwijderd
worden wanneer zij niet meer in goede staat zijn. Ook zei hij dat
hij er elke dag op uitkijkt en de sculpturen prachtig vindt. Nou ik
vind ze ook mooi, maar genoeg is genoeg!
Dit is de tijd van ijssculpturen, niet van zandsculpturen!
Marijke van Diemen

OVZ Decemberloterij

worden aangeschaft.

schaars in Nederland. We merken dat vrijwel dagelijks. Na

een formidabele zaterdag viel het weer uitgerekend op

zondag tegen met flinke regenvlagen door het Zandvoort-

se luchtruim. Het leek wel herfst op sommige momenten
met rukwinden tot bijna 80 kilometer per uur.

Winterse sferen bij IJzerhandel Zantvoort

IJzerhandel Zantvoort was
zaterdag opeens met veel
artikelen de goedkoopste
in Nederland. Ook mensen
die in een verbouwing zitten en waar het hele huis
nog geschilderd moest
worden waren goedkoop
uit. Tevens kreeg iedereen
bij besteding van € 75 of
meer een gratis kerstboom
van bijna 2 meter mee naar

huis. En wie klaar was met
winkelen kon vervolgens
buiten nog genieten van
een kopje erwtensoep en
een glas glühwein in een
verwarmde buitentent
met gezellige kerstdeuntjes.
Door de drukte en gezelligheid konden de medewerkers pas 2 uur na sluitingstijd de deuren sluiten. Het
was een geslaagde dag dus.

Prijs

Aangeboden door

1e trekking

2x Tijdschriftenbon t.w.v. € 15
Koffie met appeltaart 2 pers.
Bloemenbon t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
2x Kaascadeaubon t.w.v. € 25
2x DVD box t.w.v. € 25
5x Autowasbeurt t.w.v. € 10

Bruna Balkenende
Grand Café XL
Jef & Henk Bluijs
Versteege’s IJzerhandel
Kaashuis Tromp
Music & More
Auto Strijder

Rollade t.w.v. € 10
2x Seizoensbier+tapas voor 2pers.
2x Cadeaubon t.w.v. € 15
Cadeaubon t.w.v. € 25
Fondue/gourmetschotel 4 pers.
2x Doos wijn t.w.v. € 25
Cadeaubon t.w.v. € 25
2x 1 paar rubberen dames of heren hakken t.w.v. € 25
Zuivelmandje t.w.v. € 25
Boodschappenpakket t.w.v. € 25
Parfumpakket t.w.v. € 40
Cadeaubon t.w.v. € 10
2x Buiten vogelpakket
Wijn-en notenpakket
Familie zwemkaart 4 pers.
Voucher t.w.v. € 25 in te leveren Fashion Store
2x Ferrari pennenset t.w.v. € 25
Professional shampoo
2x Cadeaubon t.w.v. € 10,00
Zak oliebollen en Appelbegneits
Cadeaubon t.w.v. € 10
2x Roomboter maxistaaf
Cadeaubon t.w.v. € 10
Cadeaubon t.w.v. € 15

Slagerij Vreeburg
Café Koper
Blokker
Slinger Optiek
Slagerij Horneman
Gall & Gall
Zandvoort Optiek
Shanna’s Shoe Repair
De Kaashoek
Albert Heijn
Moerenburg
Barrraba
Dobey
C’est Bon
Center Parcs Zandvoort
Center Parcs Zandvoort
Pole Position
Headsigns
Kwekerij Van Kleeff
Oliebollenkraam Faase
Snackbar Het Plein
Van Vessem Patichou
Kids Avenue
Kids Avenue

G. Moelee, S. Sokolova
A. Gramberg
J. Paap
R. Zeegers
Fam. Rutte, G. Raves
E. van Hoboken, B. de Koker
J. Hoefnagel, Fam. Weller,
J. Hoefnagel- Eijsken, M. Lamberts,
N. Blaauboer-Quast
E. Paap
T.E. Brune, M. v.d. Berg
F.M. Greffen, T. van Duijn-Koopman
J.R. Plantenga
Kamerbeek-Bakker
M. Knotter, H. van Lent
K. I. Borst
H. Hagerman, B. Staneke
B. v.d. Veen
H. van Straaten
P. Huijskes
E. de Boer
D.H. van Gelder, Fam. Ockersen
F. Snelling-Berg
J.P. van Vaalen
H. Camek
D. Popper, A. Kamperman
Fam. De Jong
G. Harteveld, I. van Bruggen
Fam. Velthuis
G. Scholten
D. Huijskes, Fam. Van de Zon
Fam. Paap
S. Bartling

Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Prachtig weer gedurende een langere periode is nog steeds

Tot en met donderdag blijft
het tamelijk koud, maar
vanaf vrijdag treedt onvermijdelijk de verzachting in
als oceanische bemoeienissen vanaf het westen een
belangrijker stempel gaan
drukken op het weerbeeld.
Mogelijk kan het zachtere
weer langer gaan aanhouden, want een inval van
zachtere lucht na een koude
eerste fase van december,
biedt doorgaans (conform
de kalenderklimatologie)
weinig hoop voor de winterliefhebbers.
De weerhistorie laat zien
dat een eenmaal ingezet
zonaal (westelijk) weerpatroon rond 15 december niet
zelden tot en met Kerst aanhoudt. Dit is evenwel geen
wet van Meden en Perzen,
maar dat is het in het weer
natuurlijk nooit. Na al zeggen dat het een zachte en
groene Kerst wordt is prematuur.
Voorlopig blijft het nog
even koud in Zandvoort en
Bentveld, met gedurende
de nacht mogelijk bijna
matige vorst (tegen de -5)
en kans op wat sneeuw
ook nog. Rond vrijdag is de

kans op intensievere neerslag (sneeuw, regen of een
tussenvorm) groot als de
zachtere lucht probeert op
te stomen en de aanwezige koude lucht in zuidelijk
Noord-Holland probeert te
verdrijven. Een waterkoude
zuidooster geeft dan aanvankelijk gevoelstemperaturen beneden -7 graden.
In het weekend zal de koude
lucht geheel zijn verdwenen
en blijft het wisselvallig bij
een graad of 8. Opvallend is
dat de ijskoude Russische
vrieslucht voorlopig nog
enigszins in de buurt van
Nederland blijft, ook volgende week. Een kleine
wijziging in het luchtdrukpatroon hoeft er maar op
te treden, of we zitten ineens in de winterse sferen.
De kans dat dit gebeurt is
thans zo’n 35%, dus de kans
op een definitieve overwinning van de milde luchtsoort is daarmee nog altijd
groter.
Meer weerinformatie en
fraaie foto’s op de geheel
vernieuwde website www.
weerprimeur.nl.
weerman Marc Putto
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Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349

A

N

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe
kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open:
do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Een sportieve start
in januari met tennisles
18+ seniorenles voor
beginners. Op Tennisschool
Zandvoort.nl
vind je alle info
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591
of 06-22209568
.........................................................
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
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Gespecialiseerd
in Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK, alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of
0653231754
.........................................................
PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook ’s avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
.........................................................
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
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274

R

GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
Wateringweg 2
Waarderpolder
Tel.023-5311330
.........................................................
Nieuwste model zonnebank
met lichaamskoeling,
gezichtskoeling,
lichttherapie,
aromatherapie, verneveling,
gezichtsbruiner, heerlijke
muziek (meerdere keuzes)
en aansluiting voor uw
eigen iPod. € 0,80 p/min.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
.........................................................
Bouw- en
renovatiebedrijf P.M.K.
(in Zandvoort).
Schilderwerk, stucadoren,
badkamers en keukens.
Kunststof kozijnen VEKA.
Poolse kwaliteit
tegen Poolse prijzen!
Tel. 06-44875212
.........................................................
Bel nu met
theater De Krocht
06-54677947
.........................................................
Stucadoor heeft tijd over
voor € 6 p/m2.
Ook schilderwerk mogelijk
€ 15 p/u.
Tel. 06-27048739

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
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Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s
vanaf € 3.
Kom naar Galerie
de Buzzzzhalte,
open op zondag
van 13.00 tot 16.00 uur
.........................................................
Bijbeltekst voor de
kerstdagen: "De liefde
laat geen ruimte voor
angst; volmaakte liefde
sluit angst uit."
(1 Johannes 4:18). Meer info?
www.gebedzandvoort.nl
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval in
Oranjestraat. Op 14-08-2010
remde een fietser achter
een rode auto, sloeg over de
kop en bleef bewusteloos
liggen. Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Healing Service:
Maandagmiddag
17 december
op afspraak tussen
14.00 en 16.30 uur.
Gebed voor zieken
en andere problemen.
Haltestraat 62b,
tel. 06-40236673

S
Ontspanningsmassage
Klassiek-medische massage
Deep tissue massage
*Touch of life* praktijk
voor massagetherapie
Kosterstraat 11,
06-55931928
www.massagezandvoort.nl
.........................................................
Te huur: 1-2 pers. zomerhuis
in centrum. Eigen opgang,
45m2, 3 kamers, incl. G/W/L,
TV aansl.+internet.
Geen huisdieren.
€ 700-750 p.m.
Bel voor info 06-46218675
.........................................................
Lief zusje en zwager,
gefeliciteerd met jullie
45 jarig huwelijk en
jullie zijn binnenkort 65 jaar!
Nog veel geluk gewenst.
Je zusjes, zwagers en kinderen
.........................................................
SINGLES VAN ZANDVOORT
Uniek DATE concept:
www.TwoHearts.nu
vertrouwelijk en discreet
Inschrijven voor slechts € 25
(actiecode ZC12)
........................................................
Op de valreep aangeboden,
opslagruimte van ca.300 m2
in Z'voort-Noord.
Inrijhoogte ca. 3,5m,
inrijbreedte ca. 4m.
Vraagprijs € 259.000,- k.k.
Tel. 5731999

BERICHT VANUIT
ZORGCONTACT AAN
ALLE VRIJWILLIGERS

Hartelijk dank voor jullie inzet gedurende het
afgelopen jaar. Dankzij jullie konden we onze
bewoners veel extra aandacht geven.
Wilt u ook vrijwilliger worden in een van onze woonzorgcentra?

Wij zijn op zoek naar diverse vrijwilligers voor o.a. het
assisteren bij de lunch en het helpen bij activiteiten.

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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 informatie kunt u contact opnemen met
Ria Winters, Coördinator Welzijn,
op telefoonnummer 06-43129980 of
via email r.winters@zorgcontact.nl.
U kunt natuurlijk ook altijd een
kijkje nemen op onze website:
www.zorgcontact.nl
Huis in de Duinen A.G. Bodaan Meerleven

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Verzorging en vrije tijd:

Hele maand december voor Pashouders:

Feestelijke vleeswaren

Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Naar keuze 100 gram: € 1,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
ZANDVOORT PAS
Individual Hairstyling - 06-19276204
*Korting geldt niet op aanbiedingen
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

5%

korting*

Boeren Kerst kaas
Groot in smaak
Heel kilo nu € 15,90

Geeft 10% feestelijke
korting aan Pashouders
in de maand december!
www.de-bode.nl

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

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

wELLNESSPrAkTijk
Nu met Zandvoort Pas;

HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

10%
ing

kort

Wonen en onderhoud:

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

Horeca:

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

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

1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)
Verlenging ZandvoortPas (€ 5,-) - 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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Under the Christmas tree
Zaterdag 15 december • 10.00 tot 18.00 uur
De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:

Voltastraat 34 – 2041 CK Zandvoort
 023-5719013

Laat u niet verrassen
door de winter…
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

Het leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Venavo

Blaasproblemen?
Cranberry + D-Mannose werkt gewoon!!
* Zéér sterke formule
* 400 mg Cranberry met 90% fruitzuren
* 250 mg D-Mannose
* Natuurlijk in een vegetarische capsule
60 capsules €15,95
Tegen inlevering van deze advertentie:

60 capsules €12,50
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013 toe!

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!!
18

Glasschade

Tuincentrum

Kerstbomen
Kerstbomen in pot
Insteekgroen en
insteekmaterialen
Kerststukken
Kerstkransen
Op onze poet gratis parkeren!
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Tot Kerstmis ook op dinsdag geopend

Nieuw in Zandvoort

Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Kerstactie:

10% korting
op onze gehele
Cybèle collectie
lingerie,
nachtmode en
Shapewear
artikelen
Naturana | Kerkstraat 2b | www.naturana.nl

Walk of Fame

Uw sloggi dealer

herenshirts

Voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie

December actie: Bij aankoop van
een colbert

gratis shirt!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Colberts vanaf € 149,-

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl

MICRODERMABRASIE

WIJ

klanten
Wij wensen al onze
fijne feestdagen
2013
en een HAAR vol
ACTIE VAN
15 DECEMBER t/m 31 DECEMBER:

€ 50

EXTRA GEOPEND VAN 10 -5 OP:

23- 24- 30- en 31 DECEMBER!
Besteedt u van 15- t/m 31 december meer dan € 25,
ligt er voor u een presentje onder de kerstboom.

Tot gauw op de Grote Krocht 20B.
Wegens succes verlengd! Ook de hele maand
december bieden wij u echte wollen dekbedden en
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs.
Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.

ER AFSPRAAK
WERKEN OOK ZOND

UITGROEI KLEUREN + WASSEN KNIPPEN DROGEN

Herfst/wintercollectie:
nu vanaf 20% korting!

met silk peel spa

CADEAUTIP van TOP tot TEEN!
Mini Microdermabrasie & Mini Pedicure €59.95
Een microdermabrasie behandeling reinigt de huid en neemt het
bovenste laagje dode cellen weg terwijl actieve bestanddelen in
de huid worden gebracht.
Wat kunnen we behandelen?
Fijne lijntjes en rimpels
Pigmentvlekjes
Acné huid

Onzuivere huid
Vochtarme huid
Wallen onder de ogen

Grove poriën
Gevoelige huid

4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

KORTI
N

G

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Uit de keuken van Fleur:
Hollandse bruine bonensoep
€ 4,95 een beker
—
Vier kazen lasagne met verse
spinazie € 3,50 half pond

Loop gezellig binnen
voor onze kerstpakketten.
Haltestraat 38, tel. 5715000

Relax For You at Slender You

Ontspannende rug- of voet massage € 25,Lichaamspakking van o.a. groene thee / eucalyptus vanaf € 30,Kaartleggen € 25,Magnetiseren € 25,Bel voor afspraak Sonja Paap 0629621866
Of Slender you 0619413733
www.relaxforyou.nl
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 7,50 korting

op een van de behandelingen
Relax For You • Hogeweg 56a • 2042GJ Zandvoort

Kom naar onze mooie kerstetalage
en winkel kijken om te zien wat U voor
de kerstdagen allemaal kan bestellen
o.a. heerlijke kersttaarten,
chipolatapudding met marasquinsaus,
nieuw: de sneeuwster
en vele andere lekkernijen.
Komt u er nog niet uit, dan ligt de kerst
folder voor u klaar om het thuis nog
even door te lezen.

Kerstmenu 2012

1e en 2e Kerstdag

8 gangen proeverij menu € 75,-- p/p
Amuses

Zeebaars tartaar, Zeeuwse oester (0000), romanesco,
radijs, venkel en saffraan dressing
Bonbon van eendenlever gevuld met duindoornjam
en reductie van Aceto Balsamico
King crab dim sum, licht gebonden gevogelte bouillon,
hoisin saus en mini paksoy
Kalfszwezerik met duxelles en crumble van paddenstoel
Slush Puppie van bleekselderij met mojito shot
Hertenrugfilet met pastinaak, pied bleu,
kastanje en jus van zoethout

Het team van La Bonbonnière.

Vacherin Mont D’or met brioche van biet, chioggia biet,
mesclum sla en truffeldressing

Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Millefeuille van chocolade en caramel
met ananas en kruidnagelroomijs

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

* Wijnarrangement, inclusief welkomst cocktail € 35,00
Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur. Reserveren 023 573 66 80

De nieuwe lunchroom
in Zandvoort EVI89-6dec.indd
met huiskamersfeer…
Elk broodje van de week loopt van
donderdag tot donderdag!
Deze week is het broodje:
Baguette wildpaté met huisgemaakte
bosvruchtensaus € 3,95
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10:00- tot 17:00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl
Dinsdag 25 december gesloten

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

1

À LA
CARTE!

02-12-12 13:42

BEIDE KERSTDAGEN,
OUDEJAARSAVOND EN
NIEUWJAARSDAG GEOPEND.
Haltestraat 7, 2042 LJ Zandvoort
Voor reserveringen: 023-5716631, www.zaras.nl

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.

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
voor een gezellige kerstborrel!!
Bij elk drankje gratis tapa.

Ook met kerst onbeperkt tapas eten voor €19,50
Voor info en reserveringen: 023-5712537

CHRISTMAS ON THE BEACH
Op de eerste kerstdag van dit jaar serveren
wij vanaf 18.30 uur een heerlijk kerstdiner.

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8 | Tel. 5712252 | 06-53344660
grandcafe.xl.zandvoort@gmail.com

Kerst vieren bij

Tijdens het diner zingt

Grand Café Restaurant XL

hele mooie en bekende kerstnummers

Kerstavond 24 december
à la carte & wildkaartje*
*
Eerste kerstdag 25 december
zijn wij gesloten
*
Tweede kerstdag 26 december
à la carte & wildkaartje*
*
Uiteraard voor de kids:
ons kindermenu à € 8,95
*
uw avond wordt ondersteund door
de gezellige zanger Dennis

RHODÊS SAMÉ LOTTIN

- Kerst Amuse
- Proeverij Take Five
- Kerstsoep
- Warm buffet
- Huisgemaakte groentequiche
- Kalkoenrollade met truffeljus
- Klassiek wildgerecht met Banyulssaus
- Visstoofschotel met een kreeftensaus
- Zalm uit de oven met krokant dakje en parmezaan
- Stoofpeertjes en huisgemaakte cranberrycompote
- Pommes duchesse en gebakken krieltjes met knoflook en tijm
- Kalfsoester ingerold met chorizo,
tomatentapenade, brie en pancetta

€52,50 p.p.

Reserveer snel een tafel voor deze unieke kerstavond.
Tel. 023-5716119 www.beachclubtakefive.nl

*

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen
Graag reserveren: 023-5712252
*Wildkaartje vanaf vrijdag 7 december

Kerstmis 2012 in Zandvoort
Agenda
Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur onze vrijdagmiddagborrel om samen het weekend in te luiden
&
Iedere vrijdag en/of zaterdag dj of zanger

15 December - Red bull presents; “ 10 days before Christmas ”

Een tot in de puntjes door Red bull chique verzorgde gezellige en mooie avond
met o.a. een glas cava bij binnenkomst en een DJ. Voorafgaand door diner met
een keuze uit a la carte of ons “ Sjansende 3 gangen menu “ voor € 25,50

21 december - Kleding party met live entertainment!

Op deze gezellige fashion avond verwelkomen Sjans & Madamoiselle Paris u
met een glaasje bubbels, presenteren wij de leukste betaalbare
kleding uit Parijs aan u onder het genot van een klein hapje en
zingt zangeres Angelique live! ( aanvang 19:00)

24 December - “ The Voice “ zangeres Marjet

Na diner zingt Marjet op deze mooie kerstavond speciaal voor u
(aanvang 22:00)

25 & 26 December

Op beide kerstdagen is Sjans voor u geopend in ultieme kerstsfeer
en met heerlijke a la carte gerechten (reserveren gewenst)

1 Januari - “ Happy New Year! ”

Sjans proost graag met U op een gelukkig en gezond 2013!
Daarom bent u van harte welkom op onze Nieuwjaars borrel om het
nieuwe jaar in te luiden met een glaasje heerlijke bubbels! (aanvang 16:00)
Grand café Sjans

Haltestraat 26

2042 LN

tel: 023-5712524

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

Gemeentelijke publicatie week 50 - 2012

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.

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december 2012.
Zij houdt dan achter elkaar twee vergaderingen, Debat en
Besluitvorming.

De onderwerpen van beide vergaderingen:

dat de gemeenteraad op 27 november 2012 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 2012.
Het besluit ligt met ingang van 14 december 2012 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

- Benoemen lid Rekenkamer
- Olympia’s Tour
- Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013
- Aanbieding erfpacht Palace
- Beleidsnota Wmo 2013 - 2016 en de Wmo verordening 2013
- Dekkingsvoorstellen 2013 - 2016

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.

Bij Gemeenteraad - Besluitvorming bovendien:

Omgevingsvergunning

- Lijst ingekomen post
- Verslagen 6 en 7 november

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De vergadering Gemeenteraad - Debat begint om 20.00 uur
en 10 minuten na afloop daarvan begint de vergadering van
Gemeenteraad – Besluitvorming.
De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda’s en alle informatie op de website van de gemeente; klik hiervoor op
“Bestuur>Gemeenteraad>Kalender met agenda’s ”.
De bijeenkomsten worden via de gemeentelijke website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Gemeenteraad> Luisteren en verslag”).

Vergadering welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op donderdag 20 december
vanaf 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

De ophaaldagen voor de papiercontainer:

Op 18 december wordt de papiercontainer geleegd in de
maandag,donderdag en vrijdag huisvuilwijken. Op 20 december in de dinsdag huisvuilwijk.

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad

Op 17 december 2012 vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen
van de Wmo-raad worden gehouden op de derde 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.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Centrum

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend,

Ingekomen vergunningenaanvragen
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Zuster D. Bronderstraat 25, maken inrit –uitweg, ingekomen
29 november 2012, 2012-VV-133.
- Thomsonstraat 1, het gedeeltelijk slopen van een gebouw,
ingekomen 30 november 2012, 2012-VV-134.
- Thomsonstraat 1, het wijzigen van de achter- en zijgevel, het
plaatsen van een dakopbouw en aanleg van een kelder, ingekomen 30 november 2012, 2012-VV-135.
- Boulevard Paulus Loot t.o. nr. 57, plaatsen seizoensgebonden
strandpaviljoen, ingekomen 04 december 2012, 2012-VV-136.
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 omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Duindoornlaan 37, kappen boom in zijtuin, verzonden 06

december 2012, 2012-VV-122.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere en uitgebreide omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Perceel in Amsterdamse Waterleidingduinen nabij Duinpadweg en Vogelenzangseweg, Het aanleggen van een
ruiterpad, verzonden 06 december 2012, 2012-VV-121.
In de publicatie van 8 november 2012, is de aanvraag als
zijnde vergunningssoort “uitgebreide procedure” aangeduid,
echter na de ontvankelijkheidtoets blijkt dat het hier om de
vergunningssoort “reguliere procedure” gaat.

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 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.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een evenementenvergunning afgegeven aan Stichting
Nieuwjaarsduik Zandvoort voor de Nieuwjaarsduik op 1
januari 2013 tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Vervolg gemeentelijke publicatie week 50

Vergunning voor opslag en verkoop van vuurwerk

Er is een vergunning verleend aan de firma Blokker te Zandvoort voor het afleveren, dan wel tot aflevering aanwezig
houden van vuurwerk op vrijdag 28 december, zaterdag 29
december en maandag 31 december 2012.

Verkeersbesluit ten behoeve van noodzakelijke bebording
en verkeerstekens bij Nieuwjaarsduik te Zandvoort

Om de Nieuwjaarsduik 2013 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 2012/11/002152 verleend.
Op grond van vorenstaande 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 de plaatsing van 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;

autosport

- bij de aansluiting met het Ir.G. Friedhoffplein;
3. over te gaan tot de plaatsing van 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

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

Dutch GT kampioenschap

Winst en verlies

De Finaleraces liggen al maanden achter ons maar de win-

Afgelopen zondag is de zaalcompetitie van de Zandvoortse

nand Kool is definitief uitgeroepen tot de kampioen van 2012.
Als er één team is dat de reglementen in de HDI-Gerling
Dutch GT Championship
goed heeft bestudeerd het
afgelopen seizoen, dan is dat
het Davytec team van Davy
Lemmens wel. Want Nick
Catsburg van het Ekris team
leek met de winst aan de haal
te gaan, maar het Davytec
team van rijder Ferdinand
Kool was erg wakker geweest
tijdens de Trophy of the Dunes.
Het Davytec team constateerde dat er meer dan het toegestane aantal mannen aan
de Ekris BMW van Catsburg
werkten en diende daarop een
protest in bij de wedstrijdleiding. Na het bestuderen van
de videobeelden gaf wedstrijdleider Jeroen Frieman
het Davytec team gelijk en

moest Catsburg de snelle
kwalificatietijd inleveren. Het
Ekris team diende daartegen
een protest in bij de sportcommissarissen, die vervolgens
de straf weer terugdraaiden.
Kool en Lemmens besloten
het dan maar voor te laten komen bij het College Autosport
Rechtspraak. Dit college stelde
Davytec in het gelijk, waardoor
de titel alsnog naar Kool ging.
Om de titel binnen te halen
ging er wel een donkere zaterdagmiddagrace tijdens de
Finaleraces aan vooraf, waarbij Kool met de Corvette in de
muur voor de pits op het rechte stuk belandde. Ironisch genoeg belandde een monteur
van Ekris door rondvliegende
brokstukken in het ziekenhuis.

hockeydames begonnen. Helaas worden de thuiswedstrijden

dit seizoen opnieuw niet in de Korver Sporthal gespeeld maar
buiten Zandvoort.

In de zaal worden per competitieronde twee wedstrijden
gespeeld. Afgelopen zondag
was Myra 8 de eerste tegenstander. De wedstrijd begon
zeer hoopgevend waarbij
de kansen voornamelijk bij
Zandvoort lagen. Door veel
door te wisselen bleef het
Zandvoortse team fit en
bleef ook de creativiteit en
spelsnelheid aanwezig. “Je
zag tijdens deze eerste wedstrijd wel dat het enigszins
wennen was voor de speelsters en dat het op sommige
punten nog niet helemaal
klopte. Hierdoor hebben we
de wedstrijd ook helaas uit
handen moeten gegeven.
Na twee keer 20 minuten
spelen eindigden wij op 3-4

Het verkeersbesluit met kenmerk 2012/11/002247 ligt ter inzage
op het gemeentehuis en kan opgevraagd worden bij de balies
in de ontvangsthal.
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.

adverteerders

zaalhockey

naar van de Dutch GT is pas onlangs bekend geworden. Ferdi-

4. bovenstaande borden te plaatsen op dinsdag 1 januari 2013
van 10 uur tot 17 uur.

verlies”, meldde aanvoerster
Nathalie Huisman na afloop.
Voor de tweede wedstrijd,
tegen Spaarndam, werd voor
een meer verdedigende opstelling gekozen. Dit bleek
uiteindelijk een juiste keuze
te zijn geweest. Het liep veel
beter, het klopte gewoon.
Deze wedstrijd werd dan ook
overtuigend met 8-0 gewonnen. “Het was geen saaie
wedstrijd, onze tegenstanders hadden hier en daar
wat kansen maar kwamen
op geen enkele wijze langs
onze verdedigsters. Irma
Keur was verantwoordelijk
voor maar liefst de helft van
de doelpunten”, aldus de
aanvoerster.

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
Andrea Ristorante Italiano
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Goedkoopste CV ketel
Dorsman Assurantiën
Dynamics Hair & Nails
EigenWijs Makelaars
Emotion by Esprit/Confet'ti B.V.
Gascontrol Haarlem B.V.
Greeven, Makelaardij o.g.
Hendriks Administratieen boekhoudkantoor
Kaashuis Tromp Franchise b.v.
Old Vienna
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Stichting Classic Concerts
Tiroler Stuberl
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartverzorging Erika
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Venavo

ZorgContact

Kerstactie:

Beachclub Take Five
Bernard Coiffures
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Bruna
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Grand Café Sjans
Grand Café Restaurant XL
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Haar
Heintje Dekbed Outlet
Kroon Mode
La Bonbonnière
Lunchbreek
Naturana Mode C.V.
Orbit Bloemendaal
Relax For You
Restaurant EVI
Rosarito
Shanna's Shoe Repair
& Leatherwear
Sushi Quisine
Tati Atria
Walk of Fame
Zaras, Café Restaurant
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Complexe klucht
zeer vermakelijk
gebracht

Kerstmis

De vele
kerstactiviteiten
op een rijtje

Zandvoortse Jeugdraad maakt vuist tegen pesten
De nieuwste Zandvoortse Jeugdraad heeft afgelopen
vrijdag keihard stelling genomen tegen pesten op scho-

kreeg de scheidende penningmeester, decorontwerper,

geplaatst, samen met nog twee andere onderwerpen.

Het eerste onderwerp ging
over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens. Voorgesteld werd
om met een vrachtauto de
scholen te bezoeken en de
kinderen te wijzen op het feit
dat er een ‘dode hoek’ is. Ook
blijkt er een instructiefilm en
een boekje beschikbaar te zijn
als lesmateriaal. Het tweede
onderwerp was de skatebaan
op de hoek Van Lennepweg/
Tollensstraat. Leerlingen zouden graag zien dat deze uitgebreid werd richting het sta-

De Mannetjes

Maya kalender
eindigt 21-12

Wij wensen iedereen
een gezellige kerst en
veel geluk, voorspoed
en gezondheid in 2013!

-bouwer en oud amateuracteur Ron Klaasse Bos door
burgemeester Niek Meijer een Koninklijke Onderschei-

ding (KO) opgespeld. Hij werd voor zijn niet aflatende
enthousiasme en vrijwilligerswerk benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Leden van de Jeugdraad debatteren met het college

tion. Echter na discussie bleek
dat de skatebaan tegenwoordig meer gebruikt wordt als
hangplek en graffiti-werkplek,
vooral door jongeren van buiten Zandvoort, en dat bewoners dan veel meer overlast
zouden kunnen krijgen.
Het laatste onderwerp: pesten op scholen en elders, viel
vrijwel direct in goede aarde.
Dat moet keihard en doelmatig worden bestreden, vinden
de leden van de jeugdraad.
Iedereen had wel een voorbeeld van pesten en sprak
daar vrij openhartig over. Vaak
durven kinderen die gepest
worden dit niet te melden.
Allereerst zou de ‘juf’ of ‘meester’ hierover aangesproken
moeten worden, maar vanwege angst voor represailles
van de pesters wordt dat veel
te vaak achterwege gelaten.
Kinderen die regelmatig ge-

Michel & Anita
‘Ergens toch wel
benieuwd of we de Kerst
gaan halen dit jaar’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Kon. Onderscheiding
voor Ron Klaasse Bos
toneelvereniging Wim Hildering afgelopen zaterdag,

groep Jeugd en Politiek op de agenda van de vergadering

maal zijn, zoals de voorzitter
bedanken voor het krijgen
van het woord, elkaar niet in
de rede vallen en respect hebben voor andermans mening.
De gemeente stelt ieder jaar
€ 2.000 ter beschikking dat
besteed mag worden aan het
‘winnende’ onderwerp.

Curling toernooi
op Zandvoortse
ijsbaan

Na afloop van het toneelstuk ‘Een volle agenda’ van

len en elders. Het actuele onderwerp werd door de werk-

De Zandvoortse Jeugdraad
is een paar jaar geleden ontstaan als uitkomst van het
‘koffertje’ van de Derde Kamer
dat jaarlijks op Prinsjesdag
wordt aangeboden aan de
groepen 8 van de basisscholen. Het koffertje bevat lesmateriaal waarover in de klas
gesproken wordt. Een onderdeel daarvan is debatteren.
De kinderen leren bepaalde
gedragsvormen en -normen
die in een debat heel nor-

Sport
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Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

pest worden berusten vaak
hierin en dan wordt het van
kwaad tot erger.
Bij stemming bleek dat het
onderwerp skatebaan door
niemand werd ondersteund.
Het onderwerp ‘dode hoek’
kreeg nog drie voorstemmers
maar het onderwerp ‘pesten’
werd unaniem aangenomen.
De Zandvoortse Jeugdraad
maakt een sterke vuist tegen
pesten, er komt een platform
dat zich hiermee bezig gaat
houden.
De winnaars van het debat
werden Chloë Kuiper en Milan
van Laere, de afgevaardigden
van de Nicolaasschool. Zij voldeden bijna maximaal aan de
uitgangspunten van het college en zullen binnenkort een
uitnodiging ontvangen om
samen met de burgemeester
en zijn vrouw te gaan lunchen.

Het team van
Emotion By Esprit
wenst iedereen een
feestelijk aangekleed
Kerstmis en een
kleurrijke jaarwisseling

Klaasse Bos wordt door de
burgemeester gefeliciteerd

Met die onderscheiding
wordt hij beloond voor meer
dan 25 jaar vrijwilligerswerk
ten dienste van de gemeenschap. Uiteraard was ook hij
meer dan verrast toen Meijer
de beroemde woorden, “Het
heeft Hare Majesteit de koningin behaagd om…”, weer
uit mocht spreken.

Klaasse Bos begon
in 1987 bij de toneelvereniging als
acteur maar werd al
snel gestrikt om de
taak van penningmeester op zich te
nemen. Toen er later
gaten vielen in de
decorploeg ging hij
zich daar ook mee
bemoeien, zowel
aan de ontwerpkant
als ook aan de kant
van het bouwen. Ook
in het maatschappelijk leven buiten
de toneelvereniging heeft
hij door vrijwilligerswerk
zich kunnen, en mogen, onderscheiden. Terecht dus dat
Zandvoorts eerste burger
namens de Hare Majesteit
deze onderscheiding mocht
opspelden. Namens de
Zandvoortse Courant van
harte gefeliciteerd.

Let op! In verband met 1e kerstdag op 25 december
wordt de GFT- en cocon inzameling van deze dag
verplaatst naar maandag 24 december.
De grofvuilinzameling van woensdag 26 december
komt te vervallen i.v.m. 2e Kerstdag.
Gemeente Zandvoort

1

in memoriam

familieberichten
Bijzondere mensen sterven niet
Zij gaan wel
Maar blijven toch
Voor altijd...

Als je jong bent gaan je jaren onopvallend snel voorbij,
maar bij het grijzen van je haren, val je stil bij elke mei.
Je haalt zorgvuldig al je dagen, als een noot uit een dop,
en je proeft met welbehagen, één voor één eet je ze op.
In haar vertrouwde omgeving is overleden mijn lieve zus,
schoonzus en onze lieve tante

Agnes Elizabeth van Dam

- Tante Ag Zandvoort,
9 juli 1922

22-12-2007

In liefdevolle herinnering

22-12-2012

Met dankbare herinneringen aan alles wat zij voor ons is
geweest en vol bewondering voor de wijze waarop zij met haar
ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en lieve oma

Anna Margaretha Hebenaar - Koebolt
Zandvoort,
12 december 2012

Dick en Tiny
Nichten en neven
Correspondentieadres:
M. van Dam
Westerparkstraat 27
2042 AV Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

De ouderdom verzacht het sterven.
Niet geheel onverwacht is overleden onze lieve moeder,
oma en omama

Lies Pellerin-Kraaijenoord

Annie
Zaandam,
31 mei 1934

Zandvoort,
15 december 2012
Jan Hebenaar
Henny en Lex
Annemieke
Angela, Jolanda, Tim †

Rietje Heesemans-Keur
Al 5 jaar niet meer bij ons
We missen je nog elke dag.
Pap, kinderen en kleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Hermans voor
de hele goede zorgen voor onze moeder.
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden op
vrijdag 21 december om 12.15 uur in de aula van crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis (Velsen).
Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van het
crematorium.
Bloemen mogen bezorgd worden bij Uitvaartcentrum Haarlem,
Parklaan 36 te Haarlem. Op verzoek van Annie geen witte
bloemen.

weduwe van Johan Pellerin
29 december 1922

Zandvoort

13 december 2012

Babs van der Reijden
Gerry ten Have
Nadine en Leo
Dave, Kaya
Johan Pellerin (in herinnering)
Ria Monsieurs
Onze welgemeende dank gaat uit naar de verzorgenden van
“Huis in de Duinen”.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van Hem komt mijn redding”
Psalm 62:2

Tjeerd Keimpe Faber
ô 5 november 1956

Zandvoort

Broer en zwager van:

† 17 december 2012

Leny Faber - van der Eijk
Martin Faber †
Joke en Mart
Helen en Marcel
Martin en Patricia
Hans †
Neven en nichten

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

Na een goed en mooi leven is overleden

Elly
Elisabeth Maria Klaje
Hillegom,
10 december 2012
Familie Klaje
Familie van der Heide
De uitvaart heeft afgelopen zaterdag, 15 december, plaatsgevonden.
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Plotseling overleden,
mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Zoon van:

Correspondentieadres:
Nadine Schoonebeek
Tolweg 14, 2024 EL Zandvoort

Haarlem,
15 oktober 1931

‘De Heer is mijn herder ...’

Wij nemen afscheid van Tjeerd op vrijdag 21 december om
13.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats Zandvoort
op bovengenoemd adres. Aansluitend zal omstreeks 14.00 uur
de begrafenis plaatsvinden.
Na afloop komen wij graag met u samen in ons Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15 te Zandvoort.
Correspondentieadres:
L. Faber-van der Eijk, Kostverlorenstraat 13, 2042 PA Zandvoort.
Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, gelieve
deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

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

MEDEDELING van de
Zandvoortse Courant

In verband met de Kerstdagen, die dit jaar op dinsdag
en woensdag vallen, wordt de krant van volgende week
een dag later gedrukt. De bezorging zal daardoor deels
op vrijdag plaatsvinden.

Tijdens de geanimeerde maar helaas slecht bezochte Alge-

mene Ledenvergadering van de plaatselijke ondernemers-

vereniging OVZ, afgelopen dinsdag in hotel Hoogland, is
Dennis Moerenburg met algemene stemmen gekozen tot

voorzitter. Hij neemt de hamer over van Gert van Kuijk, die
de vereniging drie jaar lang geleid heeft.
Voor Van Kuijk was het niet
langer mogelijk om deze
functie te combineren met
zijn aanstelling tot centrummanager, inmiddels al 1,5 jaar
geleden. Zijn rechterhand
Ingrid Muller, die onlangs
officieel benoemd is tot zijn
assistente, trad derhalve ook
af. Haar plaats wordt ingenomen door Dimfie Toonen,
die met veel enthousiasme
onder andere de Kerkstraat
zal vertegenwoordigen. Ook
traden Roy van Warmerdam
en Mimoun Abdellaoui als
aspirant bestuursleden toe,

waardoor het bestuur weer
voltallig is.
Het was teleurstellend, dat
van de 80 aangesloten leden (op een totaal van 200
Zandvoortse ondernemers)
slechts een handjevol op deze
voor ondernemers belangrijke bijeenkomst aanwezig
was. Het bestuur had duidelijk gehoopt op wat meer
betrokkenheid en inzet. Er
werden veel zinnige en voor
Zandvoort belangrijke initiatieven aangekondigd, waarover volgend week meer.

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
20 T/M 26 DEC 2012

HOTEL TRANSSYLVANIE
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)

ZA t/m WO om 12.45 uur

DE VIJF LEGENDES 3D (NL)
ZA-ZO-WO om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE

ZA t/m WO om 19.00 uur
DO t/m WO om 21.45 uur

De Marathon

MA-DI-WO om 21.45 uur

SKYFALL

DO-VR-ZA-ZO om 21.45 uur
Verwacht: Wreck-It Ralph: 10-01, De koning van Katoren: 26-01

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Raadsvergadering Debat en Besluit, d.d. 18 dec.

Olympia's Tour niet meer gewenst
De laatste raadsvergadering van het jaar bracht de nodige zware onderwerpen. Zo

stonden het wel of niet doorgaan van Olympia's Tour op de agenda maar ook de Beleidsnota Wmo 2013–2016 en de aangekondigde dekkingsvoorstellen voor het begrotingstekort.

De discussie over wel of niet
doorgaan van de komende
twee edities van Olympia's
Tour in Zandvoort is vooral
gevoerd over de financiële gevolgen. Wethouder
Gert Toonen heeft de organisatie gesproken en die
erkennen dat er het een
en ander fout is gegaan
waardoor het evenement
niet die aandacht in de
landelijk media kreeg als
was voorspeld. Hierdoor
kreeg Zandvoort veel minder aandacht dan waarop
was voorzien. Komend jaar
komt er ook nog de huur
van het circuit bij omdat
daar de finishlijn is getrokken. Vooral het afsluiten
van een groot deel van het
centrum zorgde voor veel
irritaties bij de bewoners en
is dus ongewild, waardoor
het circuit nu in aanmerking komt als onderdeel
van de ronde van 2013.
Willem Paap (SZ) en Virgil
Bawits (GL) willen er helemaal vanaf. CDA, dat niet
onwelwillend tegenover
Olympia's Tour staat, en
GBZ vroegen zich af of er
een mogelijkheid tot restitutie is. Volgens Michel
Demmers (GBZ) zou er
sprake kunnen zijn van een
wanprestatie en kan de gemeente op die grond geld
claimen. Carl Simons (OPZ)
sprak van nogal wat tegenstrijdigheden in de worst
die voorgehouden is.
In zijn antwoord na eerste termijn zei wethouder
Toonen dat een en ander inderdaad niet is gegaan zoals
het zou moeten en de organisatie van Olympia's Tour
beaamt dat ook. Toonen
denkt dat Zandvoort niet
meer bij moet betalen maar
terug zou moeten krijgen.
“De aandacht voor de tijd-

rit door Zandvoort en de
start van de eerste etappe,
een dag later, was marginaal. Ook de verslaggeving
via landelijke media was
minimaal. Alleen kon er ’s
avonds via internet beelden
bekeken worden”, aldus de
wethouder. Volgens Bruno
Bouberg Wilson (OPZ), in
tweede termijn, is het niet
duidelijk hoe het nu verder
moet en is Toonen een kat
in de zak verkocht. Gert
Jan Bluijs (CDA) vindt dat
de raad niet bepaald slim
gehandeld heeft. “Dat geld
zijn we kwijt. Ik vind het
zonde om zo een evenement om bijna nul (lees: €
7.500, red.) niet door te laten gaan”, zei de christendemocraat. Uschi Rietkerk
(PvdA) hoopt dat het college lering hieruit trekt. Bij
stemming bleek uiteindelijk da de meerderheid van
de raad niet meer door wil
gaan met Olympia's Tour.
Alleen de fractie van OPZ
stemde tegen het voorstel
om te stoppen.

Wmo

Op grond van artikel 3 van
de Wmo is Zandvoort verplicht elke vier jaar een beleidsplan te ontwikkelen
en door de raad te laten
vaststellen. Uitgangspunt
van de beleidsnota 20132016 is ‘de verantwoordelijke Zandvoorter die zelf
regie voert over zijn leven’
en een gemeente die dit stimuleert. Het nieuwe WMObeleid gaat uit van de talenten en dus mogelijkheden
van mensen en niet van
hun beperkingen. Voor
kwetsbare groepen biedt
de gemeente een (tijdelijk)
vangnet. Verantwoordelijk
wethouder Toonen vindt de
ommekeer geen bezuiniging. “Het is een andere manier van werken en omgaan

column

Volgens mij …
… heb ik elk jaar een gevecht met
de kerstverlichting. Want, hoe
krijg ik 100 lichtjes die als een
Gordiaanse knoop uit de verpakking komen, ordentelijk uit
elkaar? Onder het prutsen luister ik naar de nieuwsberichten.
De bultrugwalvis is dood. Dat
is triest. Veel erger vind ik het
nieuwsbericht over een schiet
incident op een Amerikaanse
school. Twintig kinderen en
zeven volwassenen zijn omgekomen. De Kerst is voor mij
opeens minder belangrijk bij dit
afschuwelijke bericht.

met mensen. De mensen
die er uiteindelijk recht op
hebben gaan wij steunen.
We moeten slimmer, creatiever en integraal werken.
Je hebt er pas recht op als je
het echt niet zelf meer kan.
Gelukkig heeft Zandvoort
veel vrijwilligers”, zei hij.
Met de stem van GL tegen,
werd het collegevoorstel
door de andere raadsleden Rond de dood van de walvis is
aangenomen.
een rel ontstaan tussen voor- en
tegenstanders. Het dier is zelfs
herdacht in een stille tocht.
Dekkingsvoorstellen
Het college had beloofd Dat vind ik iets te ver gezocht.
om tijdens de behande- Tegenwoordig komen er weer
ling van de Najaarsnota te regelmatig walvissen voor in
komen met dekkingsvoor- de Noordzee. Ze zijn meestal
stellen om het tekort, dat ziek of gedesoriënteerd en
geraamd is op iets minder sterven eenzaam en verlaten.
dan een miljoen, kleiner te Johannes niet, die had de pech
doen worden dan wel op dat mensen er zich mee gingen
nul te laten uitkomen. Een bemoeien. In de 15e en de 16e
zeer omvangrijke operatie eeuw spoelden er ook walvisdie in een circulaire van 14 sen bij Zandvoort aan. Begin
pagina’s naar de raadsleden van de 17e eeuw gingen zelfs
is gestuurd. Het gaat te ver de Zandvoortse vissers, Teunis
om alles hier in detail uit en Claas Swemmer en Rokus
de doeken te doen maar u Simonszoon, mee op walkunt het voorstel van het visjacht naar Groenland. De gecollege via de gemeente- strande vissen vond men toen
lijke website lezen. De VVD gruwelijke monsters en werden
blijft in ieder geval bij het gezien als een slecht voorteken.
standpunt om de OZB niet Zou de aangespoelde Johannes
meer dan tredmatig te ver- ook een voorbode zijn geweest?
hogen maar ziet wel een Want een paar dagen erna was
besparing in het beter be- het vreselijke schietincident op
nutten van mogelijkheden de school in Newtown. Het is
die Zandvoort biedt en wil ver van je bed dus je leest het
daar veel energie inste- nieuws en dat is het dan. Maar
ken. Zo vroeg Ellen Verheij stel dat? Ongerust vraag ik me
zich af of de gemeente bij- toch af of onze scholen goed
voorbeeld het Zandvoorts beveiligd zijn tegen dat soort
Museum moet financieren personen. Iedereen kan in- en
en wil zij betere benutting uitlopen.
van de gemeentelijke gebouwen. Het CDA kon zich Zo, de verlichting is ontknoopt
vinden in deze gedachten. en kan straks worden opgehanTwee amendementen die gen. Hoewel? Er is al genoeg
ingediend werden, werden kerstverlichting in de straat dus:
door Toonen ernstig ontra- laat maar! Ik zet wel gewone
den. Uiteindelijk werd met kaarsjes voor het raam.
de stemmen van de college Even genieten van het
ondersteunende fracties licht in deze donkere davoor, de dekkingsvoorstel- gen. Een sfeervolle kerst
toegewenst.
len aangenomen.
Nel Kerkman

Nieuwe voorzitter OVZ

Politiek verslag
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Toko Bintang

burgerlijke stand

8 december - 14 december 2012

Al 9 jaar
het Indonesische restaurant van Zandvoort.
Lekkere gezonde Indonesische maaltijd
voor maar € 9,50

Geboren:

Néomy, dochter van: van der Mije, Jhonny en: Penning, Nancy.
Nordine, zoon van: Hamada, Abdelhalim en: Hamich, Soumia.

Afhalen en bezorging bel: 023-5712800

Gehuwd:

Oud Hollandse dag- en senioren maaltijd € 8,50

van Limbeek, Johannes Wilhelmus Leonardus en: Roest,
Jolanda Astrid.
Roosendaal, Ronald en: Molenaar, Janny.

Overleden:

Cotton geb. Korver, Maria Jacqueline, oud 95 jaar.

kerkdiensten -

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
Zondag: 10.00 uur ds. T. Wielsma uit Uithoorn
Maandag: 19.00 uur Kinderkerstfeest,
22.45 uur Kerstnachtdienst
Dinsdag 1e Kerstdag: 10.00 uur dr. T.G. van der Linden
www.kerkzandvoort.nl
RK Parochie St. Agatha
Zondag: 10.30 uur pastor C. van Polvliet + mw. T. Boddaert
Maandag: 19.00 uur Kinderkoor, 23.00 uur Nachtmis
Dinsdag 1e Kerstdag: 10.30 uur pastor C. van Polvliet
(pastor M. Wagenmaker in Antonius Paulus)
Woensdag 2e Kerstdag: 15.00 uur Kindje wiegen
www.aap-parochies.nl
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

colofon

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

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

"Toko Bintang Indisch / Nederlands restaurant"
Haltestraat 34- dinsdag t/m zondag van 12.00- / 20.00 uur

We zijn van 24 - t/m 31 december gesloten !!!

Wij bedanken al onze vrijwillige
medewerkers voor hun grote
inzet over het afgelopen jaar.
Zonder jullie inzet zou
Pluspunt niet al haar activiteiten
kunnen aanbieden.

Oliebollenkraam Raadhuisplein
bij de ijsbaan

Wij wensen jullie allemaal
een mooi Kerstfeest
en een gelukkig 2013!

Oliebollen
Krentenbollen
Appelbeignets
Berlinerbollen
Rum-rozijn

Zoekt u een
vrijwilligersbaan of klus?

U kunt bij ons alles afhalen of bestellen
op een bestelkaart

Heeft uw organisatie
vacatures voor vrijwilligers?

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een smakelijke jaarwisseling!

Dan kunt u terecht op de
website van het Vrijwilligers
Informatiepunt Zandvoort.

(Bestelkaarten aan de kraam)

www.vip-zandvoort.nl
Email: info@vip-zandvoort.

Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl

Bladmanager: Gillis Kok

Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes

Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort

Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Dijkman offset

Visseringsweg 40, Diemen

Verspreiding: ZVO Verspreiders

Tel. 06 - 113 91 478 • 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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Restaurant Old Vienna

Boomhut Mededeling

biedt u tijdens de feestdagen haar a la carte kaart aan.
Dus géén speciaal kerstmenu, maar gewoon van onze
uitgebreide menukaart bestellen.

Vrijdag 14 december is De Boomhut
naar de Beatrixschool verhuisd.

Lekker eten en drinken voor een normale prijs!

“Kerst kan ook anders”

Het nieuwe adres is:
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort
Postadres blijft Flemingstraat 55.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.
www.pluspuntzandvoort.nl • T. 023 57 40 330

Alles uit eigen keuken:
Gespecialiseerd in vis en vlees
Wij zijn alle feestdagen vanaf 12.00 uur geopend!
Reserveren gewenst: 023-5732765
Passage 32-34, 2042 KV Zandvoort
www.oldvienna.nl
info@oldvienna.nl

Met oog en oor
de badplaats door
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Feestelijke opening van de ijsbaan
Afgelopen zaterdag heeft wethouder Belinda Göransson

officieel de ijsbaan voor geopend verklaard. De openingshandeling bestond uit het afschieten van een alarmpistool
maar, zoals te doen gebruikelijk bij zo een ‘pistool’, weigerde het ‘wapen’ op het moment suprême dienst.

Demonstratie kunstschaatsen tijdens de opening

Aan het afschieten, dat na een
aantal pogingen van de wethouder toch nog lukte, ging
een klein programma enter-

tainment vooraf. ‘Clown’ Ertje
Dopwertje zong zich de longen uit zijn lichaam maar omdat het stemgeluid en dat van

zijn gitaar niet versterkt werd,
werd het almaar rumoeriger
met als gevolg dat zijn optreden enigszins ‘door het ijs
zakte’. Jammer. Vervolgens
werd er een demonstratie
kunstschaatsen verzorgd
door leerlingen van Figure
Skating Amsterdam, een opleiding om kunstschaatsen
te leren. Na de openingshandeling van Göransson was
het tijd voor de Zandvoortse
jeugd die zich uitermate vermaakte op het ijs.
De ijsbaan op het Raad
huisplein blijft liggen tot en
met 6 januari. Op zaterdag
5 januari wordt er de kinderdisco op het ijs weer georganiseerd.

Beter….met elkaar wordt het beter
Dat is de slogan die dit jaar verbonden is aan de nieuwjaarsreceptie. Vorig jaar werd deze
receptie voor het eerst georganiseerd, nadat al jaren gemopperd werd dat iedere club,
vereniging, maatschappelijke organisatie en de gemeente, ieder voor zich, een eigen
nieuwjaarsreceptie organiseerde. En dan vaak ook nog eens op dezelfde dag.
Vorig jaar werd onder aanvoering van de gemeente
een nieuwjaarsreceptie
‘nieuwe stijl’ in theater De
Krocht georganiseerd. Het
werd een daverend succes
en wel zo groot dat het een
vervolg behoeft. Nu is er dus
weer de gelegenheid om de
leden en besturen van maar
liefst 17 deelnemers aan de
nieuwjaarsreceptie op één
locatie de hand te schudden.
De nieuwjaarsreceptie wordt
dit jaar gehouden in het

nieuwe jaarrondpaviljoen
Thalassa. Op vrijdag 4 januari zijn alle Zandvoorters
tussen 19.00 en 21.00 uur
van harte welkom om de
volgende organisaties, in
willekeurige volgorde, uw
gelukwensen aan te bieden:
Beeldende Kunstenaars
Zandvoort, Zandvoortse Cou
rant, Zandvoortsche Hockey
club, gemeente Zandvoort,
muziekschool New Wave,
VVV Zandvoort, Koninklijke
Horec a Nederland, stichting Zandvoort Prom o
tie, scouting The Buffalo’s,

ZANDVOORT SCHOON!?
en de Afvalwijzer………

Gemeente Zandvoort

Ond ernemers Platform
Zandvo ort, Ond ernem ersvereniging Zandvoort, Rode
Kruis afdeling Zandvoort,
stichting Zandvo or tse
4daagse, VVD Zandvoort/
Bentveld, Zandvoortse Red
dingsb rigade, GBZ en de
nieuwe Seniorenvereniging
Zandvoort.
Komt u dus allen, in groten
getale, want hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Dan kunnen we samen proosten op
het thema: ‘Beter… met elkaar wordt het beter’.

De tweede week van januari wordt de Afvalwijzer verspreid. Deze
vindt u dit jaar in de gemeentegids. In de Afvalwijzer staan de nieuwe
ophaalgegevens voor inzameling van huishoudelijk afval zoals: GFT,
papier, karton, plastic, textiel, glas, grofvuil, restafval, Klein Chemisch
Afval, asbest, auto-onderdelen, bouw- en sloopafval, koelkasten en
wasmachines, enzovoorts. Een drukwerkje vol nieuwtjes en wetenswaardigheden. Ook de afwijkende ophaaldagen voor 2013 staan er
in vermeld. Het huisvuil van dinsdag 1 januari wordt opgehaald op
woensdag de 2e!
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)

Dankbare kapitein

De kapitein van de vorige
week in nood verkerende
bulkcarrier Ocean Victory
voor de kust van Zandvoort,
heeft zijn dankbaarheid aan
de hulpdiensten niet onder
stoelen of banken gestoken.
Kapitein Tran Luu Huan bedankte de KNRM in een
persoonlijke brief voor de
redding van zijn schip maar
vooral van zijn bemanning, die geen moment in
gevaar is geweest dankzij
doortastend handelen van
onder andere het station
Zandvoort van de KNRM.
Een mooi voorbeeld van
warme dankbaarheid zo
vlak voor de Kerst.

ber presenteert de Bab
belwagen in Hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat
15 weer als vanouds de digitale fotovoorstelling op
meerdere schermen met als
thema ‘De afbraak na 1945’.
Ton Drommel verzorgt het
commentaar en Bert van
Beek de techniek. Om zeker
te zijn van een plaatsje is
het verstandig om u aan te
melden bij Marcel Meijer via
06-13837000 of 023-5719927.
Vol is namelijk vol!

Bunkers, botten
en bibberen

Eerste prijs

Het Dierentehuis Ken
nemerl and in Zandvoort
heeft de ducatenactie van
de DekaMarkt gewonnen.
Van de opbrengst, € 1.000,
wordt er een heel nieuw konijnenverblijf aangeschaft.
Heel erg bedankt namens
de dieren in het asiel.

Christmas Carol

De ‘vrolijke zangers’ oftewel I Cantatori Allegri
zingen op zaterdag 22 en
zondag 23 december weer
Christmas Carrol voor het
goede doel in het centrum
van Zandvoort. Het goede
doel is net als vorige jaren
‘de stille armen’ in onze regio via de Stichting Comité
Bijzondere Hulp ZuidKennemerland. Ook tijdens
de Sprookjeswandeling om
17.00 en 18.00 uur en zondagmiddag op vele plekken
in het dorpscentrum zijn
de zangers te beluisteren.
Sponsors kunnen kiezen
welke Carrol bij hen op de
stoep of binnen worden
gezongen, mits het adres
op loopafstand is van het
Zandvoortse dorpscentrum.

Babbelwagen

Op zaterdag 22 decem-

In de Amsterdamse Water
leidingduinen zijn veel bunkers te vinden. Wat zijn nu
eigenlijk bunkers en waarom zijn ze hier gebouwd?
Zijn ze allemaal hetzelfde of
juist niet? Vragen waar boswachter Gerard Scholten
het antwoord op weet. Op
donderdag 27 december om
15.00 uur gaat hij samen
met kinderen van 8 tot 12
jaar in het ‘verboden gebied’
op zoek naar verschillende
soorten bunkers en naar
botten. En waar het veilig kan, gaat hij ook met ze
naar binnen. Sommige bunkers zijn inmiddels bestemd
voor vleermuizen zodat zij
daar kunnen overwinteren.
De excursie start bij de ingang van de de AWD aan
de Zandvoortselaan. Ouders
kunnen hun kinderen om
17.00 uur daar ook weer
ophalen. Kosten: € 5 (incl.
drankje).

Druk bij de Bruna

Vorige week vrijdag was het
een drukte van jewelste bij

Bruna Balkenende op de
Grote Krocht. Reden was
de signeersessie van Andy
v.d. Meijde met zijn boek:
‘Geen genade’, samen met
de schrijver Thijs Slegers. De
oud-voetballer heeft in circa
85 exemplaren een handtekening en/of persoonlijke
boodschap geplaatst.

Paal 66

Het onlangs uitgekomen
boek van Folkert Bloeme
Paal 66, Zandvoort in de periode 1850-1950, blijkt goed
ontvangen te zijn en heeft
al een tweede druk! In het
gedetailleerde
tijdbeeld over
Zandvoort staan
nog nooit vertoonde zwart/
wit foto’s en
fraai gekleurde
affiches uit de
periode 19001940. Zaterdag
middag 22 december van 14.00 tot 15.00
uur is Bloeme bij Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht aanwezig om het
boek te signeren en eventueel informatie te geven
over zijn boek.

Zandsculpturen

Maandenlang heeft iedereen kunnen genieten van
de zandsculpturen die in
augustus verspreid door
het dorp zijn geplaatst. Het
was en is nog steeds een
toeristische trekpleister.
Maar niet iedere inwoner
kan zich er in vinden dat
de sculpturen nog aanwezig zijn en sommigen
vinden dat de gemeente
ze op moet ruimen. De
gemeente heeft medegedeeld dat de beschadigde
sculpturen worden of zijn
verwijderd, maar dat de
nog goede sculpturen de
komende weken nog blijven
staan. Mogelijk zal er in de
zomer 2013 opnieuw een
zandsculpturenfestival in
Zandvoort zal plaatsvinden.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière

Let op!!
A.s. zondag open
van 10.00 tot 17.00 uur
en maandag
van 8.30 tot 17.00 uur
Denkt U nog even aan uw kerstbestelling.
Wij wensen U allen een zalig kerstfeest.

Het team van La Bonbonnière.
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

Sfeervolle kerstboeketten
en kerststukken
Wij wensen u een zalig kerstfeest

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

P.S. Let op onze aanbiedingen!

Specialist voor al uw bloemwerken.

Kerstmenu Bliss 2012
2e kerstdag
Welkomst aperitief met amuse
Kalfsmuis
geserveerd met verse tonijn, tonijnmayonaise,
crème van ansjovis en pittige kletskoppen
Carpaccio van zwaardvis
met gamba tempura, een cannelloni van zwaardvis
gevuld met een tartaar van tomaat en avocado
geserveerd met limoenyoghurt.
Wilde eendenborst
met aardappelmouseline, een bitterbal van zuurkool,
krokantje van katenspek en een honing-sinaasappeljus
Cheesecake
van witte chocolade, mascarpone ijs, mango coulisse
en verse frambozen
Koffie of thee met huisgemaakte limoncello

6-gangen € 49,50 p.p.
Reservering is gewenst via info@restaurantbliss.nl
of u kunt bellen naar 023-7516470
Restaurant Bliss  Raadhuisplein 1A  www.restaurantbliss.nl
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Lamstraelen bedankt...

voor het geweldige 15-jarig Nieuwjaarsfeest
en de vele prachtige cadeau’s.

Wij wensen iedereen gezellige Feestdagen en
een Straelend en dorstig 2013

Cees & Annemiek

& Zwabber

Openingstijden in de maand december: (bijna) alle dagen open!
Kerstavond 16:00 - 20:00 uur. 1e Kerstdag gesloten. 2e Kerstdag 16:00 - 24:00 uur.
Oudejaarsavond 16:00 - 20:00 uur. Nieuwjaarsdag 16:00 - 24:00 uur.
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Extra politieaandacht voor vuurwerk en woninginbraken
Burgemeester Niek Meijer en politiechef Michel Groenendaal

zijn positief over de komende jaarwisseling. Ze verwachten
geen calamiteiten. Niets wijst daar op; Zandvoort heeft immers geen grote locaties waar veel mensen samen komen.

Korpschef Michel Groenendaal en burgemeester Niek Meijer

Het afsteken van het gebruikelijke vuurwerk na twaalf uur
’s nachts verloopt doorgaans
zonder problemen. En dat zal,
zo is de optimistische visie
van beide gezagsdragers, deze

keer ook weer zo zijn. De laatste jaren zijn er in Zandvoort
ook weinig vuurwerkslachtoffers gevallen, waarbij ambulancesteun noodzakelijk was.
Ook de brandweer hoefde zo

Spotlight

goed als niet in actie te komen
voor vreugdevuren.

Vuurwerk

Overigens zal de politie ook nu
weer streng optreden tegen
een ieder die vroegtijdig vuurwerk afsteekt. Alleen op oudejaarsdag is het toegestaan
vuurwerk af te steken. En ook
dan geldt dat er geen overlast
mag worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door het gooien van
bommen vlak achter nietsvermoedende mensen. Jongelui
die in de fout gaan met vuurwerk zullen zich als straf moeten melden bij Bureau HALT,
die een opvoedkundige taakstraf uit zal delen.

Donkere Dagen Offensief

Dat er een rustige jaarwis-

seling wordt verwacht, betekent niet dat de politie
op Oudejaarsavond uitgebreid aan de oliebollen gaat.
Groenendaal kondigde afgelopen week aan dat er
extra mankracht zal worden
ingezet om alert te zijn op
mogelijke inbraken tijdens
Oud & Nieuw. Cijfers wijzen uit dat juist in die nacht
veel inbrekers actief zijn. Als
onderdeel van het Donkere
Dagen Offensief zullen zowel geüniformeerde als politiemensen in burger een
oogje in het zeil houden.
Daarbij roept de politiechef
bewoners op om bij onraad
de politie zo snel mogelijk
te bellen. Dat maakt de pakkans van inbrekers alleen
maar groter.

waterstanden

Bij deze wil ik iedereen bedanken
die belangstelling heeft getoond
bij mijn 90-ste verjaardag.

Het was grandioos!
Tevens wens ik een ieder
prettige Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2013.
Piet Harder

24-12-1982

RANDY 30 jaar
Gefeliciteerd!
Pappa, Mamma,
Chris en Sharon
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Prettige feestdagen en
een gelukkig Nieuwjaar
wens ik al mijn familie,
vrienden, buren en bekenden.
Joke v.d. Werff-Rieu

inloopspreekuur maandag- t/m vrijdagmiddag 13.00–14.00 uur |
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.30-19.30 uur | verder
volgens afspraak 023 571 58 47 | Drs. F. Kwakernaak, dierenarts |
Lijsterstraat 7 | 2042 ch Zandvoort | dierenkliniekzandvoort.nl

Uit de hoek van
de ondernemers
In deze tweewekelijkse rubriek kunt u lezen waar de ondernemers mee bezig zijn vanuit de invalshoek van de voorzitters van de diverse ondernemersverenigingen, de centrummanager en de bedrijfscontactfunctionaris. Deze week is
Lana Lemmens, directeur van VVV Zandvoort aan het woord.

Zandvoort aan Zee,
de badplaats waar ik zo van hou!
Sinds mei 2008 heb ik het voorrecht de leukste badplaats
van Nederland te mogen promoten. Ik zeg dan ook altijd:
ik heb de leukste baan van Zandvoort. (En er direct achter
aan: 'Ik hoop dat ik niet de enige ben die dat vindt...')
VVV Zandvoort is er voor de bezoekers, ondernemers én
de bewoners en dat maakt het ook meteen zo divers. De
belangen lijken ver uit elkaar te liggen maar is dit ook wel
zo? Want willen we niet allemaal hetzelfde? Een gezellig
en bruisend Zandvoort aan Zee? Wie wil er niet op zondag
een boodschap kunnen doen en wie vindt het niet heerlijk
om zomers vanaf een gezellig druk terras de vele toeristen
te aanschouwen.
En dus doen we het ook met zijn allen. Als VVV proberen wij mensen te verleiden een bezoekje te brengen
aan Zandvoort aan Zee. Maar wij zijn slechts de etalage.
De winkel zijn we allemaal. De gemeente door er voor
te zorgen dat de openbare ruimten goed zijn onderhouden en door te faciliteren daar waar het kan, de bewoners en ondernemers door vriendelijk en gastvrij te zijn.
Een vriendelijk woord kost niets en het draagt zo veel bij
aan de ervaring van een gast! Diezelfde bewoners zorgen
er door vrijwilligerswerk ook voor dat vele evenementen
zijn doorgang kunnen vinden: de schaatsbaan, de sprookjeswandeling, Culinair Zandvoort, de Rekreade en ga zo
maar door. Allemaal evenementen waarvan bewoners en
bezoekers profiteren!
Maar ook de Zandvoortse ondernemers spelen een zeer
grote rol in die 'winkel'. Zoals al gezegd door vriendelijk en
gastvrij te zijn maar ook door mee te doen! En dat hoeft
niet eens altijd door middel van een financiële bijdrage.
Zo organiseert de VVV diverse 'themadagen/ -weken'
(Nationale 50+-dag, de 'Neem je niets voor en doe van
alles'-week, de Kids Adventure Week etc.) waarbij participatie van de ondernemers onmisbaar is! En dan volstaat
het aanbieden van een leuke korting of activiteit al. Door
samen een vol programma aan te bieden beleven bezoekers en inwoners van Zandvoort aan Zee een leuke tijd. En
dat is toch wat we allemaal willen?
Laten we ons niet focussen op de
negatieve dingen maar ons richten
op de positieve zaken en de kansen
grijpen die er zijn. En zeg zo af en toe
hardop: Zandvoort aan Zee, de badplaats waar ik zo van hou!
Lana Lemmens
Directeur VVV Zandvoort
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Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
Heb je ook een hypotheek met
zo’n dure beleggingspolis?

WIJ WERKEN OOK

Kies vóór 1 april 2013
voor een goedkopere
en veiligere oplossing!!

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2013

ZONDER AFSPRAAK

klanten
Wij wensen al onze
fijne feestdagen
2013
en een HAAR vol

Kom langs voor een
hypotheekadvies!

Frank Paap • 06 -15 502 368
fpaap@deleader.nl
www.deleader.nl/haarlem

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

ACTIE VAN
15 DECEMBER t/m 31 DECEMBER:

De Hypotheekleader is gevestigd aan Kleine Krocht 2!

UITGROEI KLEUREN + WASSEN KNIPPEN DROGEN
Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:
Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.inc. BTW per jaar.

Uw sloggi dealer

€ 50

Autobedrijf Zandvoort

EXTRA GEOPEND VAN 10 -5 OP:

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

Hét APK keurstation

23- 24- 30- en 31 DECEMBER!

APK-KEURING GRATIS

Besteedt u van 15- t/m 31 december meer dan € 25,
ligt er voor u een presentje onder de kerstboom.

Reparatie en onderhoud van alle merken

* vraag naar de voorwaarden

In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

Voor meer informatie :
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

www.autobedrijfzandvoort.nl

Fysiotherapie Zandvoort-Zuid wenst u
fijne feestdagen en een gezond 2013 !
Wist u dat…wij deze maand alweer 2,5 jaar gevestigd zijn in
de Gemeente Zandvoort?

Wist u dat…Taxicentrale Fred Spronk betrouwbaar en voordelig is,

Dé praktijk voor oedeemtherapie in Zandvoort

maar ook een fantastische service verleent?

Wist u dat…wij u, ondanks het feit dat wij in een recessie verkeren, ook
in 2013 voor € 42,50 naar Schiphol blijven brengen?

Patrijzenstraat 10
2042 CM Zandvoort

t. 023 - 571 5900
e. fysio.zandvoort.zuid@gmail.com

Wist u dat…wij u, met 5 t/m 8 personen, voor dit zelfde ritje
maar €52,50 vragen?

Wist u dat…wij u 24 uur per dag en 7 dagen in de week van dienst zijn?

(24/7)

Wist u dat…wij, dankzij onze bekende stempelkaart, 10% goedkoper
zijn dan alle andere taxibedrijven in de regio?

Wist u dat…wij u ook heel graag in 2013 van dienst willen (blijven) zijn?
Wist u dat…wij onze huidige, maar ook alle toekomstige klanten……
HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN ZEER VOORSPOEDIG
2013 TOEWENSEN!
Team Taxicentrale Fred Spronk

023-8885588
8

wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2013
i.v.m. de feestdagen zijn wij 24- en 27 december gesloten
en 31 december beperkt bereikbaar.
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort, Tel: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

NB! vanaf 1-1-2013 nieuw e-mailadres: info@notarissenzandvoort.nl
openingstijden: ma t/m do 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17.00 u.
vrij 9.00 tot 12.30 u. en 13.30 tot 16.00 u.
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Bakker Bertram

Buurtbemiddeling bij ruzies blijkt succesvol
Het project Buurtbemiddeling, dat tot doel heeft te helpen

bij burenruzies die uit de hand dreigen te lopen, is wegens

succes verlengd. Daartoe hebben gemeente Zandvoort,
politie Kennemerland en Woonstichting De Key afgelopen
week een convenant gesloten voor een periode van nog
eens twee jaar.

Buurtbemiddeling wordt in
Zandvoort geleid door coördinator Mary van der Drift.
Zij stuurt vrijwilligers aan
die worden ingezet bij buurt
ruzies. Per jaar zijn dat circa
25 gevallen van burenruzies
waarbij Buurtbemiddeling
wordt ingeschakeld. De ruzies gaan veelal om harde
muziek, blaffende honden,
lawaai, parkeren of rotzooi
maken. Buurtbemiddeling
komt in actie na verzoeken
van politie of De Key, maar
het is ook mogelijk dat een
van de partijen die bij de ruzie betrokken is, zelf contact
met Buurtbemiddeling zoekt
om een einde aan het conflict maken.

Volgens coördinatrice Van
der Drift is de bemiddeling
succesvol, want ongeveer
70% van de burenruzies
wordt opgelost. In teams
van twee vrijwilligers, die
allemaal een training hebben gehad, worden beide
partijen bezocht, die elk
hun verhaal kunnen doen.
Daarna wordt gekeken of
een gezamenlijk gesprek
op neutraal terrein tussen
de kemphanen kan worden
geregeld met als doel een
verzoening tot stand te brengen. Buurtbemiddeling kiest
geen partij, zoals bijvoorbeeld de Rijdende Rechter.
Projectleider Theo Elstgeest

van de maatschappel ijke
onderneming Meerwaarde,
waaronder Buurtb em id
deling Zandvoort valt, wil het
werk dat de vrijwilligers van
Buurtbemiddeling doen, absoluut niet vergelijken met
het tv-programma Bonje
met de Buren. Elstgeest
walgt van dat programma,
dat volgens hem alleen maar
om de kijkcijfers draait en
niets van doen heeft met het
leed van de ruziënde hoofdrolspelers.
Mocht u een probleem hebben met een van uw buren
en komt u er zelf niet uit, dan
kunt u Buurtbemiddeling
inschakelen via tel. 0235698883, dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 14.00
uur. Buurtbemiddeling is
gratis, maar komt niet in
actie bij conflicten met instanties of bedrijven, tussen
familieleden en bij geweld
en verslaving.

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.

Bestrating Flemingstraat
In de commissievergadering van dinsdag 11 december jl. kreeg Teresa Mok bij het onderwerp parkeren
de gelegenheid om in te spreken. Zij voerde aan, dat de bewoners van de Flemingstraat ontevreden
zijn over de nieuwe indeling van hun straat en het parkeren.
Te weinig parkeerplaatsen voor de bewoners, de nieuw aangelegde groene grasstrook geeft de
hondenbezitters de gelegenheid hun dieren hierop hun behoefte te laten doen, en volgens haar
zijn de bewoners van te voren niet betrokken geweest bij de inspraak. Als bewoner vanuit deze
woonomgeving wil ik hierop reageren.
Er wordt nog volop gewerkt aan de nieuwe bestrating en groenstrook. De parkeerstrook van de
straat was nog niet vrij, er stonden tijdelijk pallets met nieuwe stenen/tegels. Sinds kort is de
parkeerstrook vrij en zijn er voldoende parkeerplaatsen, zelfs zijn er plekken over. De nieuwe
groenstrook en de geplante jonge boompjes geven een mooi en fris beeld van de straat. Ik ben
ervan overtuigd dat de bewoners milieubewust zijn en de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen
en in de afvalbakken doen.
Ik heb bewoners gesproken en de meeste zijn zeer tevreden, er is overleg geweest met de gemeente, maar natuurlijk het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Bij de nieuwe
aanleg is rekening gehouden met het busvervoer van Connexxion. Wel vragen de bewoners zich af,
waarom het niet mogelijk is om overdag kleinere bussen te laten rijden. Ik sluit mij hierbij volledig
aan, het is van de zotte dat er overdag grote bussen rijden waarin een of twee passagiers zitten.
Mochten de gemeente en Connexxion besluiten overdag met kleinere bussen te gaan rijden, zou
het wegdek gevrijwaard blijven van diepe kuilen. Het wegdek zou door het vervoer met kleinere
bussen jarenlang geen extra onderhoud behoeven.
Het zou ons als bewoners van Zandvoort sieren als wij ook eens wat positiever tegenover de nieuwe
veranderingen aankijken.

Ype Brune

door Erna Meijer

In het afgelopen voorjaar is de winkel van Bakker Bertram

weer in eigen beheer genomen, nadat de vorige franchi-

senemer ermee gestopt was. Bedrijfsleider Will van den
Berg heeft ruim zeventien jaar in de centrale bakkerij in

Amsterdam gewerkt en staat nu met veel plezier achter de
toonbank.

Bakker Bertram, al sinds 1890
in bedrijf, is landelijk gezien
een middelgrote bakkerij met
veertien winkels. In gesprek
met Will en manager Tom
Busse blijkt duidelijk dat beide
heren trots zijn op hun werk
en blij zijn met de vele positieve reacties uit Zandvoort
en wijde omgeving. “De hele
dag bakken wij zelf achter de
winkel vers brood, ook op zondag! Daarnaast hebben wij als
specialiteit steenoven gebakken half desem broodjes, stokbroodjes en baguettes in licht
en donker van 500 gram. Dit
deeg heeft de tijd gehad om
te rijpen en is daardoor extra
luchtig. Ook is ons gebaksassortiment vernieuwd en aangevuld met kersenkaramel
punten, creamcheesepunten,
appelpunten met spijs en,
heel bijzonder, peer met chocolade”.

Zowel binnen als buiten wordt
een lekker kopje koffie of thee
geserveerd, indien gewenst
met een belegd broodje zoals
panini met honingbrie en walnoten of mozzarella, pesto en
tomaat. Naast de particuliere
klanten levert Bakker Bertram
drie keer per week brood en
(afbak)broodjes voor de lunch
op De School en op bestelling
7 dagen per week aan het
circuit en diverse strandpaviljoens.
Voor de Kerstdagen heeft
Bakker Bertram naast afbakbroodjes en natuurlijk de
kerststol een speciale aanbieding: een kersttas, gevuld
met een volgens familierecept gebakken fijn volkorenbrood (albran), een tijgerwit,
vier roombotercroissants en
een kerststol van 500 gram
met echt amandelspijs voor

slechts € 8,95.
Bertram heeft alles in huis
dus voor een feestelijk
Kerstontbijt, vooral als u even
gaat neuzen bij de rechterwand in de winkel. Daar vindt
u heerlijke ecologische sapjes
in diverse smaken en dat geldt
ook voor de potjes met jam
van het befaamde landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt in
de Betuwe. Cadeautip: gezellige potjes met chutneys en
honing/dille mosterd, die bijvoorbeeld als bijzonder dressing gebruikt kan worden.
Na de Kerstdagen wordt het
weer tijd voor de oliebollen
(naturel of met appel en rozijntjes) en de appelbeignets.
Ook hiervoor is een speciale aanbieding gemaakt: alle
soorten oliebollen 10 stuks
voor € 4,95 en voor ditzelfde
bedrag koopt u vier appelbeignets. Kortom: voor de
komende feestdagen kunt
u voor allerlei heerlijkheden
terecht bij Bakker Bertram op
het Raadhuisplein 14,
tel. 5736434.
www.bakker-bertram.nl

Beachclub Vroeger wint opnieuw
Onlangs werden in de Matrix in Nijmegen tijdens de Nightlife Awards 2012 de prijzen voor de populairste uitgaansgelegenheden van Nederland uitgereikt. Ieder jaar wordt ook
de prijs voor de populairste Beachclub van ons land bekend
gemaakt. Voor het tweede jaar op rij ging deze award naar
Beachclub Vroeger in Bloemendaal van de Zandvoorter Patrick Tersteege.
Het feit dat Vroeger voor
de tweede keer deze award
in de wacht wist te slepen
wilde Tersteege niet ongemerkt voorbij laten gaan
en daarom werd afgelopen
week met leveranciers, part-

ners, trouwe gasten en uiteraard de medewerkers feest
gevierd in Club Nautique.
Na zijn toespraak, waarin hij
aangaf enorm trots te zijn
op deze tweede titel op rij,
kondigde hij Glennis Grace

aan, een fan van het eerste
uur van Beachclub Vroeger.
Zij verzorgde een spetterend
optreden.

Glennis Grace trad op voor
Beachclub Vroeger
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Huisartsenpraktijk
Nieuw Noord
• Gordijnen stomen, repareren
• Rol- en vouwgordijnen
Aanbieding:
• Vitrage, duoroll
Kleding stom
• Gordijnrails
en
3
st
uk
s brengen 2
• Gratis opmeten
betalen
R. Dincer | Grote Krocht 19 | Tel. 5719841

Bart van Bergen, huisarts
De praktijk is gesloten van
25 december t/m 1 januari
Voor waarneming:
27 en 28 dec. Dr. Scipio-Blüme,
Tel. 5712058

Wenst u heel
fijne kerstdagen

31 dec. Dr. Weenink,
Tel. 5712499
Buiten kantooruren en
op zon- en feestdagen:
Huisartsenpost, Tel. 5453200

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Glasschade

Wegens vakantie gesloten
van 24- t/m 28 december
Waarnemingen:
24 december:
A t/m K: Dr. Scipio (tel. 5712058)
L t/m Z: Dr. B. van Bergen
		
(tel. 5719507)
27- en 28 december:
		
Dr Scipio (tel. 5712058)
Let op: deze huisartsen hebben geen inloopspreekuur

Na 17.00 uur en in het weekend
belt u tel. 5453200 (doktersdienst)
31 december zijn wij weer aanwezig
Zie ook onze website: www.huisartsweenink.nl

Kijk éérst eens naar jezelf,
voordat je naar een ander wijst.
Dan zou het leven een
stuk prettiger zijn!

Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl
Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70 a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499

Wenst u fijne kerstdagen
en een energiek 2013
Witte Veld 56 • 2041 GB Zandvoort
Tel. 023-5739278 • E-mail: hanswillemse@planet.nl

Ik wens iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!
Sonja van Soolingen

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

Nu bij aanschaf van nieuwe winterbanden
een GRATIS winterpakket.

 023-5719013
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da m e s m ode

PARTY OUTFIT NODIG?

Kousen of Panty's nodig?
Wij verkopen ze van
OROBLU

CADEAUTIP
Grote Collectie
OOZOO Horloges

CADEAUTIP
prachtige omslagdoeken
in meer dan 10 kleuren

Kerkstraat 3

Kerkstraat 6a

Diverse Tops, Jurkjes
of Blazers voor
KNALPRIJZEN

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe
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Vermakelijk toneelstuk van Wim Hildering
Toneelvereniging Wim Hildering heeft het afgelopen weekend het zeer vermakelijke toneelstuk ‘Een volle agenda’ gebracht. Met name na de pauze, lag de zaal menigmaal krom

van het lachen. Een zeer jonge, talentvolle acteursploeg van Hildering stond op de bühne,
gesteund door twee ‘ouwe rotten’ die het klappen van de zweep kennen.

Slotscène van 'Een volle agenda'

door Joop van Nes jr.

Het was dan ook niet een
‘doodnormale’ klucht, die
vaak vanaf de start van de
ene doldwaze situatie in
de andere over gaat en later wat afzwakt. Dit stuk is
door de diverse persoonlijkheden die meespelen redelijk gecompliceerd en heeft
dus een aanloop nodig en
dat hebben de schrijvers
goed begrepen. Regisseur
Kick Boomgaard was na
afloop bijzonder tevreden
over de acteerprestatie van

zijn spelers. Slechts hier en
daar werden de teksten wat
te zacht of onverstaanbaar
uitgesproken.
Het verhaal gaat over een
alleenstaande dame Harriet
(Wendy Jacobs) die zich door
2 mannen (Paul Olieslagers
en Hein Schrama) financieel laat verzorgen in ruil
voor bepaalde diensten. Zij
kennen elkaar echter niet.
Een van hen breekt op de
dag dat hij ‘aan de beurt is’
zijn been en moet in de woning blijven overnachten. De

volgende dag is de dag van
zijn ‘concurrent’, met als gevolg een serie ongewenste
complicaties die door wenden en keren steeds lijken
opgelost te zijn. Als dan
ook de gescheiden vriendin Anne (Dana Neervoort)
van de dame uit Nieuw
Zeeland overkomt en even
later haar ex, de dierenarts
Richard (Peter Bluijs), in de
onoverzichtelijke situatie
mee gaat doen, ontstaan er
zeer komische acties. Als tot
slot de beide echtgenoten
van de vrijers (Joyce Draijer

en Martine Porienski) ook
nog eens op komen dagen, is de maat echt vol en
volgt de grote apotheose.
Uiteindelijk gaat iedereen
tevreden huiswaarts en
kunnen de beide heren hun
ondersteunende rol voorlopig voortzetten.
Een bijzondere rol was weggelegd voor Wendy Jacobs.
Zij was bij kans voor 75% van
de tijd aan het woord en was
bijzonder tekstvast. Hilarisch
was Bluijs als dierenarts.
Door overmatig drankgebruik valt hij constant in
slaap en probeert zelfs een
bontstola van Porienski, door
middel van hartmassage en
mond-op-mondbeademing,
weer tot leven te wekken.
Kortom een zeer lachwekkend stuk dat Boomgaard
de nodige moeite zal hebben
gekost om alles op tijd in elkaar te steken en volgbaar te
krijgen. En dat is hem uitstekend gelukt, mede door de
acteerprestaties van al zijn
acteurs en de ondersteunende ploeg. Tot slot kreeg
Ron Klaasse Bos ten overstaan van een volle zaal in
theater De Krocht door burgemeester Niek Meijer een
Koninklijke Onderscheiding
opgespeld. Daarover elders
in de Zandvoortse Courant.

Kerstjazz bij café Oomstee en jazz in Zandvoort
Komend weekend brengen de twee Zandvoortse jazzpodi-

op en in theater De Krocht kunt u zondagmiddag 23 de-

kerstjazz in café Oomstee
aan de Zeestraat 62. De
toegang is zoals gewoonlijk
gratis en de aanvang om
21.00 uur.

is bij het Trio Johan Clement.

Jazz in Zandvoort

ums hun kerstprogramma. In Oomstee Jazz treedt vrijdag-

avond 21 december, bijna traditie getrouw, Lils Mackintosh
cember genieten van de zangeres Tamara Maria die te gast
Lils Mackintosh is in het
Zandvoortse al bijna een
legende en neemt vrijdagavond haar ‘Friends’
weer mee. Al diverse keren
heeft zij het publiek in café
Oomstee in vervoering gebracht met haar zwoele
stem en haar bijna perfecte
timing. En dus heeft uitbater Ton Ariesen haar weer
gevraagd om de kerstedi-

tie 2012 van Oomstee Jazz
te verzorgen. Haar 'Friends'
bestaan dit keer uit Cajan
Witmer op piano, Eric
Heijnsdijk op contrabas
en Menno Veenendaal op
drums. En je weet het nooit
met Lils Mackontosh want
wellicht neemt zij nog een
aantal andere muzikale
gasten mee. Men kan vooruit kijken naar een gezellige

Landgenote Tamara Maria
zingt zwoele bossa nova en
Latin jazz met een sublieme
timing en een prachtige
sensuele stem. Ze studeerde
aan het conservatorium van
Amsterdam en in Brazilië. Ze
is al te beluisteren geweest
op radio, TV, het North Sea
Jazz Festival en met haar eigen concertprogramma in
de theaters. Op haar eerste
CD werkte ze samen met

onder andere Cor Bakker en
Wouter Hamel. Tijdens het
concert in De Krocht zingt
Tamara werk van haar 2e
CD ‘Beatles con Amor,’ 14
tophits van the Beatles in
Latin jazz-uitvoering. De
voetjes mogen van de vloer
voor wie niet stil kan blijven
zitten. Op piano speelt haar
vaste begeleider Jean-Louis
van Dam. Verder wordt ze
begeleid door twee vaste
leden van het Trio Johan
Clement: Eric Timmermans
op contrabas en Jeroen de
Rijk op drums. Het concert
in theater De Krocht begint
om 14.30 uur en de entree
bedraagt € 15.

Prachtig Kerstconcert van
kamerkoor Cantabile

Onder de bezielende leiding van dirigent Simon Stelling

en met prima begeleiding van organist Gerard Poort op
het Knipscheerorgel brachten de zestien koorleden van
kamerkoor Cantabile uit Alphen aan den Rijn het talrijke
publiek in de Protestantse kerk in de ware kerststem-

ming. De entree was al bijzonder sfeervol toen de leden

met brandende kaarsen via het middenpad, naar het podium te liepen.

Entree van het koor bij aanvang van het Kerstconcert

Het eerste lied was het overbekende ‘O come all ye faithful’ (Komt allen tezamen)
dat deels door het publiek
meegezongen kon worden
en hiermee letterlijk de toon
zette. Heel bijzonder was
de ‘Hymn to the Virgin’ van
Benjamin Britten, waarbij
de gebruikelijke kooropstelling was gewijzigd. Zowel
de hoge vrouwen- en mannenstemmen zongen samen
en dat gold ook voor de lage
stemmen.
Bij het a capella (een specialiteit van dit koor) gezongen
‘Ave Maria’ van Franz Biebl
in de Latijnse versie, met als
laatste couplet het ‘Heilige
Maria moeder van God, bid
voor ons zondaars', stonden
de vrouwen juist weer apart
van de mannen. Het laatste
lied voor de pauze werd door
de dirigent door middel van
een duidelijke toelichting
ingeleid.
Het meditatieve ‘Mother
and Child’, door de religieuze
componist Sir John Tavener
in 2002 gecomponeerd, bevat vele godsdienstige elementen uit onder meer het
soefisme, het hindoeïsme
en boeddhisme en verhaalt
over de universele liefde
tussen moeder en kind. Een

moeilijk stuk, dat echter
prachtig vertolkt werd door
dit koor.
Na de pauze werden de liederen, zoals door de dirigent genoemd, wat laagdrempeliger
en makkelijker in het gehoor
liggend. Van de in 1925 geboren componist John Rutter,
die bij de eerder genoemde
Sir John Tavener in de klas
heeft gezeten, werden drie
Carols gezongen, waarbij
vooral de ‘Christmas lullaby’
een fraaie tekst en melodie
te horen gaf. Gebaseerd op
het nummer ‘Midden in de
Winternacht’ klonk het vrolijke ‘Noe! Noe!’, gevolgd door
het prachtige ‘Cantique de
Noël’ van Adolphe Adam,
dat de hele kerk vulde. Als
slotlied was gekozen voor
‘Hark! The Herald Angels
sing’ dat staande door zowel
koor als concertgangers uit
volle borst werd gezongen.
Een mooi kerstconcert door
Cantabile, dat een diepe indruk bij de bezoekers achterliet, omdat de muziek doorleefd en met emotie werd
gezongen.
Het volgende concert vindt
plaats op zondag 20 januari 2013: het nieuwjaarsconcert met het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest.
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Kerstmis 2012 in Zandvoort
Kerstmenu 2012
WINTERACTIE
Gerecht naar keuze: € 12,50
Gyros
Musaka
(of vegetarische Musaka)
Stifado
Lams-/rundvlees
Zalmfilet
Alle gerechten met rijst,

Slush Puppie van bleekselderij met mojito shot
Hertenrugfilet met pastinaak, pied bleu,
kastanje en jus van zoethout
Vacherin Mont D’or met brioche van biet, chioggia biet,
mesclum sla en truffeldressing
Millefeuille van chocolade en caramel
met ananas en kruidnagelroomijs

Haltestraat 7 | tel. 5716631
www.zaras.nl

vanaf 14.00 uur High Tea

21 december Kleding party met live entertainment!

Op deze gezellige fashion avond verwelkomen Sjans & Madamoiselle Paris
u met een glaasje bubbels, presenteren wij de leukste betaalbare
kleding uit Parijs aan u onder het genot van een klein hapje en zingt
zangeres Angelique live!
(aanvang 19:00)

24 December “ The Voice “ zangeres Marjet

Na diner zingt Marjet op deze mooie kerstavond speciaal voor u
(aanvang 22:00)

25 & 26 December

Op beide kerstdagen is Sjans voor u geopend in ultieme kerstsfeer met
heerlijke a la carte gerechten (reserveren gewenst)

1 Januari “ Happy New Year! ”

Sjans proost graag met U op een gelukkig en gezond 2013! Daarom bent u
van harte welkom op onze Nieuwjaars borrel om het nieuwe jaar in te luiden
met een glaasje heerlijke bubbels! (aanvang 16:00)

Team Sjans wenst u een mooie en gezellige kerst
en een fantastisch 2013…!
Grand café Sjans

Haltestraat 26

2042 LN

tel: 023-5712524

Zeebaars tartaar, Zeeuwse oester (0000), romanesco,
radijs, venkel en saffraan dressing

Kalfszwezerik met duxelles en crumble van paddenstoel

Zaras Griekse specialiteiten

Nieuw bij Sjans, iedere zondagmiddag

Amuses

King crab dim sum, licht gebonden gevogelte bouillon,
hoisin saus en mini paksoy

Bij afhalen krijgt u 10% korting
op alle gerechten!

Iedere vrijdag vanaf 17:00 uur onze vrijdagmiddag
borrel om samen het weekend in te luiden
&
Iedere vrijdag en/of zaterdag dj of zanger

8 gangen proeverij menu € 75,-- p/p
Aanvang 19.00 uur.

Bonbon van eendenlever gevuld met duindoornjam
en reductie van Aceto Balsamico

friet en saladebuffet

Agenda

1e en 2e Kerstdag

Geopend van di t/m zo vanaf 17.30 uur. Reserveren 023 573 66 80

Zeestraat 36 | 2042 LC Zandvoort | www.restaurantevi.nl

14 dec.indd 1

17-12-12 09:07

Italiaanse kerst a la carte
bij Ristorante Andrea

Gelukkig
Nieuwjaar

Vrolijk kerstfeest

Eerste en tweede Kerstdag
geopend
Team Ristorante Andrea wenst u
allen een heel fijne jaarwisseling en
een 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

Kerkplein 9
Reserveren gewenst:
tel. 5714670 of 06-25521238

€ 29,50.

Beide dagen geopend!!!
1e kerstdag v.a. 17.00 uur
2e kerstdag v.a. 13.00 uur

y Próspero
~
Ano Nuevo

Feliz Navidad

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een fantastisch
gezond en zonnig 2013

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

Het lekkerste vlees voor de kerst, bestelt u makkelijk en snel op:

www.123slagerij.nl

Schots Black Angus Rundvlees
Smulstenen
Kant en klare gerechten in mini pan

De perfecte ambiance voor kerst

Eerste kerstdag

serveren wij vanaf 18.30 uur
een heerlijk 10 gangen diner
met live muziek van
RHODÊS SAMÉ LOTTIN
€ 52,50 p.p.

Tweede kerstdag

serveren wij een kerstlunch
Aanvang 13.00 uur
eerste twee gangen uitgeserveerd
aansluitend een warm buffet.
€ 32,50 p.p.
Reserveer snel vol=vol

Info 023-5716119 • www.beachclubtakefive.nl

Wild en gevogelte

Kalkoenen

Fondue-gourmet

Luxe ijstaarten van Otelli

T.023-5719067
VOOR GEZELLIGE
EN SMAAKVOLLE
FEESTDAGEN
Boerenkaas 500 gr € 6,95
Uit de keuken van Fleur
diverse soepen als voorgerecht of amuse.
Lekkere Franse kazen voor bij de borrel of dessert.
Diverse wild patés met gratis saus.
Salades o.a. Rivierkreeftjes in honing mosterdsaus.
Ei met stukjes truffel.
Diverse hartige quiches
Heerlijke desserts
Tiramisu
Hangop met bramensap of vers fruit
Crème brûlée
Italiaanse pannetone met een vulling van o.a
mascarpone en amaretto, heerlijk met een bolletje ijs.

OP ZONDAG 23 DECEMBER ZIJN WIJ
DE GEHELE DAG GEOPEND!
Haltestraat 38, tel. 5715000

Salade schotels

Luxe gevulde rollades
De nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…

Goede voornemens in 2013!
Lunchbreek organiseert vanaf zondag 13 januari

een "zondag" hap.

Hou de krant, facebook en het krijtbord in de gaten...
In verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen is
reserveren gewenst, tevens is afhalen ook mogelijk.
Lunchbreek is van donderdag 27 December t/m
zondag 6 Januari met vakantie, vanaf maandag
7 Januari staat de koffie weer om 08.00 uur klaar...

Tot dan!
Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 17.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl
Dinsdag 25 december gesloten

Tuincentrum

Wij zijn van 27 december 2012
tot 21 januari 2013 gesloten.
Wij wensen u een voorspoedig
gezond en groeizaam 2013
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93

Wenst u
fijne feestdagen
en een goedlopend 2013
Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002
di t/m vrij 9:00 - 18:00 za 9:00 - 17:00

NIEUW NIEUW
NIEUW Relax For You at Slender You
KERST
AAnbiEding

Ontspannende rug- of voet massage € 25,Lichaamspakking van o.a. groene thee / eucalyptus vanaf € 30,Kaartleggen € 25,Magnetiseren € 25,Bel voor afspraak Sonja Paap 0629621866
Of Slender you 0619413733
www.relaxforyou.nl
Tegen inlevering van deze bon krijgt u

€ 7,50 korting

op een van de behandelingen
Relax For You • Hogeweg 56a • 2042GJ Zandvoort

HAIRSTROKES

* van € 237,50 voor € 199,-

Bij HAIRSTROKES wordt er een pigment in de huid gebracht d.m.v.
een snel bewegend naaldje. Zo ontstaan er getekende haartjes
in de wenkbrauwen die er natuurlijk en haarscherp uitzien.

WIMPEREXTENSIONS

€237,50

* van € 85,- voor € 65,Maken mascara, wimper verf of wimper kruller overbodig.
De wimpers worden per haartje bevestigd aan uw eigen wimpers
en zijn bestand tegen water, traanvocht, licht, zon en zee.

€85,* bij inlevering van deze advertentie

Walk of Fame
herenshirts

December actie: Bij aankoop van
een colbert

gratis shirt!

Colberts vanaf € 149,-

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
www.walkoffameshirts.nl
Wegens succes verlengd! Ook de hele maand
december bieden wij u echte wollen dekbedden en
wollen onderdekens aan voor de helft van de prijs.

Nieuw in Zandvoort
Voor de mooiste Kerst
kleding en lingerie
Kerkstraat 2b/hoek Thorbeckestraat

Kerstactie:

10% korting
op onze gehele
Cybèle collectie
lingerie,
nachtmode en
Shapewear
artikelen
Naturana | Kerkstraat 2b | www.naturana.nl

Herfst/wintercollectie:
nu UITVERKOOP 20% tot 40% korting!
Tot gauw op de Grote Krocht 20B.

Deze wol van onze Texelse schapen staat er om
bekend dat het een heilzame werking heeft voor mensen
met reuma, artrose en spier- en gewrichtsklachten.
4 seizoenen dekbed
140x200 € 109.- € 55.140x220 € 119.- € 59.200x200 € 159.- € 79.240x200 € 219.- €109.240x220 € 239.- €119.-

50%

KORTI
N

G

wollen onderdekens
80x200 € 98.- € 49.90x200 € 98.- € 49.140x200 € 149.- € 75.160x200 € 179.- € 89.180x200 € 198.- € 99.-

HEINTJE DEKBED OUTLET
RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT
TEL:0654776087
MAANDAGS EN DINSDAGS GESLOTEN
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Wat te doen in Zandvoort tijdens de Kerstvakantie?
Tijdens en rondom de Kerstdagen is er van alles te doen in

Zandvoort. Om het u gemakkelijk te maken met zoeken,
heeft de Zandvoortse Courant een aantal evenementen op
een rijtje gezet.

waarna u kunt genieten
van allerlei kleine gerechtjes. Om 14.30 uur wordt de
brunch afgesloten met koffie of thee. Kosten bedragen
€ 15 p.p. Vooraf opgeven
is verplicht, dat kan via tel.
5740330. Daarbij wordt een
aanbetaling van € 5 gevraagd, deze wordt niet gerestitueerd bij onverwacht
niet kunnen komen.

26 december:
Juttersmu-ZEE-um
Traditionele kerstsamenzang op kerstavond

22 december:
Sprookjeswandeling

In ons gezellige centrum is
er speciaal voor kinderen
de Sprookjeswandeling. Van
16.00 tot 19.00 uur wandelen ruim 45 sprookjesfiguren over het Raadhuisplein
en het Kerkplein. Op het
Kerkplein staat ook een levende kerststal. In de Pro
testante kerk is een doorlopend programma met
muziek, voorlezen en een leuke poppenkastvoorstelling
van het poppentheater van
Rekreade. Bij de Bruna, of op
de avond zelf, is er een boekje
met waardebonnen te koop
voor € 3,50. Om 18.45 wordt
de wandeling afgesloten in
de Protestante kerk met muzikale medewerking van de
sprookjesfiguren.

repertoire dat bestaat uit
bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het terras
van café Koper is verwarmd
en op het plein branden vuurpotten. Iedereen is van harte
welkom om mee te zingen. De
liedteksten zijn voor een symbolisch bedrag verkrijgbaar,
de opbrengst gaat naar de
Stichting Comité Bijzondere
Hulp Zuid-Kennemerland die
de minder bedeelden in onze
regio bij staat.

24 december:
Kerstnachtdienst

Om 19.00 uur is er op kerstavond in de Protestantse kerk
aan het Kerkplein een kinderkerstfeest. Opgevoerd wordt
de musical ‘Op zoek naar
het licht’, gespeeld door de
kinderen van de kust. Verder
worden de adventskaarsen
aangestoken, is er een samenzang en gitaarspel van
kinderen.

Voor de Kerstnachtdienst
in de Protestantse kerk is
gekozen voor een feestelijk
aangeklede viering rond het
thema ‘Zoon van David –
zoon van God’. De paden van
de kerk zijn feestelijk verlicht.
Voorafgaande aan de dienst
zal er een extra samenzang
van Kerstliederen zijn, met
muzikale medewerking van
zanggroep Sixpack. Na afloop
van de dienst kunt u genieten
van een glaasje Glühwein en
de laatste twee liederen van
de kerstnacht meezingen
buiten op het Kerkplein. De
aanvangstijd is 23.00 uur.
Het is raadzaam, tijdig aanwezig te zijn. Om 22.45 uur
start de voorzang.

24 december: Openlucht
Kerstsamenzang

26 december:
Kerstbrunch

24 december:
Kerstmusical

Op kerstavond is traditioneel
het Kerkplein bij café Koper
van 21.00 tot 23.00 uur gevuld met warme klanken. Het
Gemengd Zandvoorts Koper
Ensemble zingt een kerst-

Steunpunt OOK Zandvoort
organiseert op 2e kerstdag
een heerlijke kerstbrunch. In
het Pluspuntgebouw wordt
u om 11.00 uur verwelkomd
met een feestelijk drankje

Speciaal op 2e kerstdag is
het Juttersmu-ZEE-um van
12.00 tot 16.00 uur geopend.
Vrijwilligers vertellen u alles over de gejutte spullen,
flessenpost en ook kunt u
de vernieuwde zeeaquaria
en piratenboot bewonderen. In de kerstvakantie is
het Juttersmu-ZEE-um elke
middag van 13.00 tot 16.00
uur geopend. Zowel voor de
kleinste als voor volwassenen is er genoeg te zien. De
entree is gratis.

26 december:
Kerstwandeling

Op 2e kerstdag organiseert
het IVN Zuid-Kennemerland
een kerstwandeling voor het
hele gezin door de Amster
damse Waterleidingduinen.
Even een frisse neus halen
tijdens de feestdagen tijdens een sfeervolle wandeling terwijl natuurgidsen van
het IVN je meenemen op een
boeiende reis door de natuur.
Er is veel te zien zoals de herten en ook vogels die nu als
‘wintergasten’ in de duinen
te vinden zijn. Vertrek om
13.00 uur bij de ingang Oase
aan de Vogelenzangseweg.
Duur: 1,5 uur. Deelname is
gratis. Toegangskaarten zijn
bij het vertrekpunt te koop
en aanmelden voor 24 december is verplicht via ivnzk.
kerstwandeling@gmail.com.
Tip: neem je verrekijker mee!

26 december:
Kindje wiegen

De allerkleinste kinderen zijn
op 2e kerstdag van 15.00 tot
15.30 uur in de St. Agatha kerk
welkom voor hun eigen viering, het ‘Kindjewiegen’. De

aanwezige kinderen worden
actief bij het kerstverhaal en
het zingen betrokken. Tijdens
het kerstverhaal worden de
verklede kinderen gevraagd
om mee te doen. Ook mogen
de kinderen een muziekinstrument meenemen of iets
anders opvoeren. De viering
duurt meestal iets langer
dan een half uur.

29 december:
Wintersantekraampie

Sinds 2010 organiseert
Rekreade voor de kinderen
een Wintersantekraampie.
Voor € 2,50 kunnen de kinderen in het Zandvoorts
Museum tussen 12.00 en
15.00 uur deelnemen aan alle
activiteiten: kaarsen maken,
kerstappels en kerstballen,
kerstkaarten maken, plastic
hangers bakken voor in de
kerstboom, grimeren, poppenkast kijken, vilten, kerstzeepjes maken en natuurlijk
genieten van koek en zopie.

29 december:
Winterverhaal

In het Zandvoorts Museum
is er van 14.45 tot 16.00 uur
het museumpodium met
verhalenvertelster Saskia
den Broeder en accordeonist
Leen Hoffman. Zij vormen
samen Duo Weerklank en
zullen voor deze voorstelling
een afwisselend samenspel
van sprookjesachtige vertellingen, tere poëzie en melancholische muziek ten gehore
brengen. De prijs is € 2,25
voor volwassenen, kinderen
en museumjaarkaarthouders hebben gratis entree. Er
is plaats voor maximaal 50
personen.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Kerst 2012 verloopt
traditioneel zacht
Richting het einde van deze week wordt het best interes-

sant aan het weerfront als het strijdtoneel tussen de koude
lucht uit noordoost en de opmars van zachte subtropische
luchtmassa’s uit Frankrijk deels boven Nederland wordt

uitgevochten. Vooral in het noordoosten van het land kan
het vrij winters zijn in het tijdpad donderdag/zondag.
Zelfs een ijsdag is niet uit
te sluiten daar, met gedurende het hele etmaal
een temperatuur beneden
het vriespunt. Op iets zuidelijker breedte in ZuidKennemerland zal de zachte
lucht waarschijnlijk aan het
langste eind blijven trekken.
Wel gaat zo’n thermisch
overgangsgebied vaak gepaard met veel neerslag.
Tussen donderdag en vrijdag
kan er in onze regionen dan
ook neerslag van betekenis
vallen, zo’n 10-15 millimeter.
Waarschijnlijk is dat gewoon
regen, mogelijk ook wat natte sneeuw.
De in de tabel vermeld
staande temperaturen zijn
de relatief zachtste varianten. Een kouder plaatje is dus
eventueel niet uit te sluiten
aan het einde van de week.
Het is nu nog onzeker hoe
ver de koude lucht komt afzakken in zuidelijke richting.
Het blijft zeer opmerkelijk
(even aannemend dat de
zachte variant het uiteindelijk wint tijdens Kerst) dat
het de afgelopen decennia
juist tijdens de aanloop naar
Kerst wat kouder was en dat
juist op 24 of 25 december de

Schaatsen met de kerst

Tot en met 6 januari staat ook
dit jaar op het Raadhuisplein
de ijsbaan met gezellige
muziek en leuke avondverlichting. Naast de oliebollenkraam is er ook nog een
kraam met koek & zopie. Het
gebruik van de schaatsen is
bij de entreeprijs van € 5
(per dag) inbegrepen. Ook
op de beide kerstdagen is
de baan geopend, van 12.00
tot 18.00 uur.

‘kerstdepressie’ de doorslag
gaf en definitief aanstuurde
op verzachting. In de kalenderklimatologie wordt dit
dan ook het traditionele
Weihnachtstauwetter genoemd, omdat het ook bij
onze oosterburen vaak opgeld deed.
Zelfs in het nieuwe klimaat
doet zich die zogenaamde
singulariteit dus nog steeds
voor.
Het weer tussen Kerst en de
jaarwisseling in Zandvoort
zal overwegend wisselvallig blijven met doorgaans normale temperaturen voor eind december.
Grootschalige koudeoffensieven zie ik vooralsnog niet
arriveren in de Lage Landen.
Maar… de kou blijft op de loer
liggen boven Noordoost- en
Oost-Europa, dus een verrassing in de vorm van een bel
koude lucht of een serieuze
sneeuwsituatie zou best nog
eens kunnen ergens tussen
28 en 31 december.
Voor meer weerinformatie
en fraaie foto’s, kijk eens op
de geheel vernieuwde website www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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ZANDKORRELS
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.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
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu veel nieuwe kerstspullen!
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................
Hoveniersbedrijf Parosa.
Boomverwijdering,
tuinaanleg en onderhoud.
Tevens reparatie straatwerk.
023-5353591 of 06-22209568
.........................................................
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
.........................................................
Gespecialiseerd
in Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK, alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754
.........................................................
GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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.
.........................................................
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)
.........................................................
Haakworkshop 12 februari
2,5 uur durende
workshop granny squares
haken in Zandvoort.
Incl. materialen, koffie
en thee. Kijk voor meer
informatie op
crosio.webs.com
.........................................................
Gerenomeerd
klussenbedrijf
‘Opnieuw nieuw’,
gespecialiseerd in kleine
en grote klussen,
schilderwerk etc.
Voor info: 06-42638971
of www.opnieuwnieuw.nl

Nieuwste model zonnebank
met lichaamskoeling,
gezichtskoeling,
lichttherapie,
aromatherapie, verneveling,
gezichtsbruiner, heerlijke
muziek (meerdere keuzes)
en aansluiting voor uw
eigen iPod. € 0,80 p/min.
Slender You Zandvoort,
Hogeweg 56A,
tel. 06-19413733
.........................................................
Hoera hoera hoera
vandaag wordt
Naomi 16 jaar!
Gefeliciteerd
XXX
Papa, mama, Duncan, Nekita
.........................................................
One Stop Nail Shop
A.B. Nails
in Haarlem:
nagelstudio, opleiding tot
nagelstyliste, groothandel
in nagelproducten
en div. workshops.
Tel. 023-5245005
www.abnails.nl
.........................................................
Huis van Gebed
Zandvoort wenst u
gezegende Kerstdagen.
www.gebedzandvoort.nl.
Telfnr. 06-40236673
.........................................................
Gevraagd: speldjes,
brandweerpenningen,
militaire onderscheidingen.
Tegen vergoeding.
Tel. 5718612

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, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat waren de
kerststukjes prachtig
die de kinderen
samen met hun
opa's en oma's
hebben gemaakt op
Pippeloentje en Pluk!
Natuurlijk plezier op SKiP!
www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................
Ontspanningsmassage
Klassiek-medische massage
Deep tissue massage
*Touch of life* praktijk
voor massagetherapie
Kosterstraat 11,
06-55931928
www.massagezandvoort.nl
.........................................................
Renske Hond en Kat
Bij de dierenwinkel van
Zandvoort Hans én Saskia
in het assortiment,
de dierenwinkels waar u ook
op zondag welkom bent!
Tel. 5762889
en 5738808.
Like us on facebook
.........................................................
Te huur
voor onbepaalde tijd:
vakantiewoning bij
particulier. 3-kmr, 1-2 pers.
(jong werkend stel).
Incl. G/W/L, internet + TV.
€ 700-750 p.m.
Eigen opgang.
Info: 06-46218675
.........................................................
Kunst-Kerst-Kado’s
Originele kunstkado’s
vanaf € 3. Kom naar
Galerie de Buzzzzhalte,
open op zondag
van 13.00 tot 16.00 uur
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde
een fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop
en bleef bewusteloos
liggen. Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
De kwaliteit van
RoyalCanin / Eukanuba:
15 kilo voor 30 Euro.
Je tekent niet voor je leven,
laat je hond het eens
een maand beleven!
www.dedierenwinkel.info
De dierenwinkels die wél
open zijn op zondag

Taxicentrale Fred Spronk
Voor al uw taxiritten
binnen en buiten Zandvoort.
Speciaal tarief Schiphol
voor bus en personen
vervoer Vanaf € 42,50
tel. 023-8885588
.........................................................
Te koop aan de goede kant
in Haarlem/Schalkwijk:
mooie 4-kamerflat
Vrpr. € 129.500
Info: 023-5714605
.........................................................
Een sportieve start
in januari met
tennisles 18+ seniorenles
voor beginners. Op
Tennisschool Zandvoort.nl
vind je alle info
.........................................................
Stucadoor
heeft tijd over voor
€ 6 p/m2. Ook schilderwerk
mogelijk € 15 p/u.
Tel. 06-27048739
.........................................................
Geboorte van Jezus
Christus in de Bijbel:
"Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn
schouders."(Jesaja 9 vers 5)
Info? gebedzandvoort.nl
........................................................
Goudkleurige bril op
sterkte verloren.
Hoge beloning
voor de eerlijke vinder.
Tel. 06-45359565.
........................................................
3kmr appartement
te huur. 90m2, incl.
G/W/L, 1 maand borg,
huur: € 900
Tel. 06-51815360

KERSTKORRELS
Pedicure Carla wenst u
hele fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond
2013. In het nieuwe jaar
ontvangt u bij een pedicure
behandeling, hotstone
massage en/of reiki sessie
een leuke attentie. Voor
een plezierige en pijnloze
behandeling waar u de
baas blijft over uw voeten
gaat u naar Pedicure Carla.
........................................................
Fantastische feestdagen
gewenst door
The Hedi’s International
.........................................................
Prettige kerstdagen en een
heel gelukkig Nieuwjaar.
Amanda Pellerin
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Uitgesproken!

Interview
Tabolien Jorritsma
is talentencoach

Contrast

Natuurlijk hebben we ons allemaal weleens afgevraagd wat

Waar zijn we dat weekend nou een minuut stil voor geweest? Ik weet het echt niet. In het stadion heb ik uiteraard ook mijn mond gehouden gedurende die zestig seconden maar snappen deed ik het achteraf niet helemaal.
Als ik de maffia in Zeist en de media mag geloven was
dat om die grensrechter die doodgeschopt is. Alles stond
in het teken van Richard Nieuwenhuizen maar is er niet
vorige maand ook iemand overleden na een karatetrap?
Dat was een opa van 77 jaar oud die langs de lijn stond en
een rode kaart terecht vond voor een speler. Die is dus ook
slachtoffer geworden van voetbalgeweld maar daar hoor
je niemand meer over. Hoe heeft die familie dat weekend
meegemaakt? Ik denk toch met een bittere nasmaak.

we nou echt willen in het leven. We hebben ons allemaal

weleens verwonderd over onze passies, wat nou onze echte
talenten zijn en waar we nou echt goed in zijn. Toch zijn er
ook vele mensen die even niet meer weten wat ze nou echt

willen in het leven. Willen ze op kantoor werken, in de bui-

tenlucht of juist met kinderen? Of ze zijn werkeloos geworden en weten eigenlijk niet meer waar hun passie ligt.
door Ramona Jonkhout

Tabolien Jorritsma is talentencoach, zoals dat tegenwoordig heet. In samenwerking met ‘de Talentenpool’ en de
gemeente Zandvoort helpt zij mensen om weer in hun
kracht te komen en hun talenten te (her)ontdekken.
Zij heeft zelf de weg van ‘niet tevreden zijn in je baan’ ook
bewandeld. Ze wist even totaal niet meer waar ze dan
wel blij van werd. Ze heeft een tijdje in de zorg gewerkt,
maar wilde een andere koers varen. Ze koos voor een beroepskeuze-opleiding aan de Academie Mens en Arbeid,
want ze vond dat ze meer in haar mars had. “Ik zat altijd
in beroepskeuze boeken te bladeren, tot ik ontdekte dat
ik andere mensen wilde helpen met hun beroepskeuze”,
vertelt ze. Na haar opleiding heeft Tabolien projecten gedaan met het UWV en nu werkt ze al enige jaren voor het
RMC met jongeren van 18 tot en met 23 jaar die gestopt
zijn met school. “Ik help ze weer in hun kracht te komen
en stimuleer ze tot persoonlijke groei, en dat geeft veel
voldoening”, aldus Jorritsma. Op haar 40e heeft ze nog een
docentenopleiding gedaan, maar ze kwam er achter dat

Tabolien Jorritsma

een individuele en persoonlijke benadering beter bij haar
past. Haar zorgervaring gebruikt ze momenteel als coach
bij het begeleiden van kandidaten die een zorgdiploma
willen behalen.
Als ZZP’er neemt ze ‘assessments’ af voor Vigor. Vigor is
onder andere gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling
en –begeleiding. Ze neemt dan een diepte interview af en
onderzoekt waar de competenties en de talenten liggen,
hoeveel levenservaring iemand heeft, wat iemand kan
en hoe iemand met bepaalde situaties omgaat. Zelf doet
Tabolien ook echt wat ze leuk vindt en waar haar eigen
kracht ligt. “Ik heb gevonden wat ik zocht en dit werk past
zo goed bij mij, ook omdat ik het herkenbaar vind”, zegt ze.
Centraal staat het talent van iemand en we gaan uit van
iemands kracht, want iedereen moet zijn of haar talenten
kunnen leven!

Kijk nou eens!

Nog schrijnender vind ik de negende minuut in de Arena.
Iedereen van de fanatieke aanhang van Ajax ging ineens
klappen. Geen yells en geen bekende liedjes voor een minuut, nee, alleen geklap. Een vak-maatje (iemand die je
niet bij naam kent maar die altijd op je vak staat in het
stadion) vroeg aan me waarom we moesten klappen. Het
was een applaus voor Para. Negen jaar geleden is deze
lokale ‘held’ gestorven. Hij was altijd lid geweest van de
harde kern van Ajax. Op latere leeftijd heeft hij veel goeds
gedaan voor hangjongeren in Amsterdam Osdorp maar
dat duurde helaas niet erg lang. Voor die tijd was hij een
jongen van de F-Side. Hij liep niet weg voor vechtpartijen
en stond vooraan als het ging om voetbalgeweld. In een
adem wordt dus een grensrechter én een hooligan herdacht, maar vergeten we gemakshalve om even bij een
onschuldige supporter stil te staan.
Wat een contrast en wat een schijnheiligheid. Dit is weer
een heerlijk voorbeeld van onze mentaliteit. Respect tonen op vooraf vastgestelde tijden met vastgestelde onderwerpen. Zodra dat weer achter de rug is
gaan we weer vrolijk door met schelden,
schoppen en de vermoorde onschuld
uithangen.

IJspegel

Afgelopen week was bijna ‘zacht’ te noemen. Dat in tegenstelling tot de week ervoor, waarin niet alleen een mooie
witte deken buiten over bijna alles heen hing, maar zelfs ijspegels aan de struiken bungelden. Met een lucht die
fraai blauw was en de zon die zo stiekem kwam kijken, was menig fotoliefhebber(ster) uiteraard buiten te vinden.

‘Verveeld zijn
is een keuze.
Er bestaat in de
wereld geen verveling.

door Mandy Schoorl

tekst & foto: Mandy Schoorl

Tegeltje

(Dr. Wayne W. Dyer)
17

Voor alle ZandvoortPashouder

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588
Psychologiepraktijk Ab van der Neut 06-31393790

Hele maand december voor Pashouders:

Feestelijke vleeswaren

Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Winkeliers:

Naar keuze 100 gram: € 1,98

KERST begint met KAAS

www.slagerijhorneman.nl

heerlijk geaffineerd in echte Calvados

kijk ook eens op onze website:

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Individual Hairstyling - 06-19276204
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

www.de-bode.nl

Orangerie | Beauty | Zandvoort

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig & Gezond Nieuwjaar!
Ook in 2013 verrassende acties!

Mode en trends:

Wonen en onderhoud:

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

nu heel kaasje € 7,95

Geeft 10% feestelijke
korting aan Pashouders
in de maand december!

Verzorging en vrije tijd:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Langres au Calvados

Orangerie | Zandvoort

ZandvoortPas December Special:

OPI nagellak15ml €13,95, gratis OPI lip gloss OP=OP

Behandeling?volgens afspraak: T 023 888 51 57
Nieuwsgierig
kijk op daydeal.Nl

M 06 140 29 888

www.orangeriezandvoort.nl

Horeca:

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)
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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.

rs de aanbiedingen van deze week

2012

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

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

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Kerkstraat 1a

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44

Tel. 023 571 44 10

ZandvoortPas 2013
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 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!

2013

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
Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?

De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:
Het leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340

Wij willen al onze
klanten bedanken
en wensen iedereen
heel fijne feestdagen

Zandvoortse
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 4 januari 2013

19.00 – 21.00 uur

Strandpaviljoen Thalassa aan Zee

Alle Zandvoorters zijn van harte welkom!

“Beter… met elkaar wordt het beter!”

20

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

Wij wensen u
fijne kerstdagen

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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

Gemeentelijke publicatie week 51 - 2012

Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 50 en de
verdere in week 50 door het college genomen besluiten zijn in
week 51 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Inzameling GFT rolemmers

In verband met 1e kerstdag op 25 december wordt de GFTen cocon inzameling van deze dag verplaatst naar maandag
24 december.

Wijziging ophalen grof huisvuil
Woensdag 26 december, 2e Kerstdag

De grofvuilinzameling van woensdag 26 december komt te
vervallen i.v.m. 2e Kerstdag.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Locatie AWD, langs noord-oost en zuidzijde van het Boogkanaal
vervangen van het hekwerk, ingekomen 07 december 2012,
2012-VV-137.
- Mr.Troelstrastraat 58, uitbreiden woning en –garage en plaatsen
dakkapel, ingekomen 10 december 2012, 2012-VV-138.
- Haarlemmerstraat 52, plaatsen aanbouw; -balkonhek; -brandtrap, ingekomen 11 december 2012, 2012-VV-139.

Overige vergunningsaanvragen

Zandvoort:
- Keesomstraat 397-519, splitsen van huurpanden in appartementsrechten, ingekomen 11 december 2012, 2012-Sp-002.
- Flemingstraat 18-92, splitsen van huurpanden in appartementsrechten, ingekomen 11 december 2012, 2012-Sp-003.
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:
- Kerkplein 7, het plaatsen van terrasschotten, verzonden 10
december 2012, 2012-VV-118.
- Haarlemmerstraat 68, slopen bijgebouwen en maken aanbouw,

verzonden 11 december 2012, 2012-VV-120.
- Swaluëstraat 2, plaatsen van een airco-unit op het dak, verzonden 13 december 2012, 2012-VV-128.
- Dr. De Visserstraat 40, kappen boom in achtertuin, verzonden
13 december 2012, 2012-VV-124.
- Frans Zwaanstraat 56, plaatsen dakkapel voorzijde, verzonden
13 december 2012, 2012-VV-132.
Bentveld:
- Zandvoortselaan 377, kappen van twee bomen in voortuin,
verzonden 13 december 2012, 2012-VV126.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere omgevingsvergunning)

Zandvoort:
- Strandafgang De Favauge 17, plaatsen van een bijgebouw, verzonden 13 december 2012, 2012-VV-114.

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.

van 13:00 uur tot 15:00 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).
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.

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 begraafplaats

Evenementenvergunningen verleend

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

Er is een evenementenvergunning verleend aan IJskoud, Concepts & Events te Amsterdam i.v.m. de Blote Nieuwjaarsduik
ter hoogte van het naaktstrand te Zandvoort op 1 januari 2013

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?

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

			

13

r
B

5
26

		

16

		

14

		

11 8\23

Zij is dus zeer geïnteresseerd in de natuur rondom Zandvoort. Annelies zal bij het wisselen van de seizoenen een column schrijven, dus vier keer per jaar.
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Sinds kort kan je vrij wandelen in het gebied waar
de wisenten ook te vinden zijn. Die grote wilde
runderen, die eerst alleen
vanaf een uitzichtpunt
in de Kennemerduinen
bewonderd konden worden, als ze zich al lieten
zien. Natuurlijk gingen
mijn man en ik meteen
kijken. Zondag 19 november stapten we op de fiets
om de ingang aan het
Duinpieperpad te vinden.
Het was behoorlijk fris en
verder weg dan we dachten. Pas vlak bij de Zeeweg
vonden we de ingang met
een soort informatieboek
over de wisenten en hoe je
je moet gedragen als je ze
tegenkomt.
Het werd echt winter en
dat was duidelijk te zien. Ik
zag veel mooie kleuren: het
oranje van de bessen aan
de levende en het blauwgrijs van de dode duindoornstruiken; nog steeds

Individuele Financiële Hulp

het geel van het bezemkruiskruid en daarboven
een prachtige lucht met
wolken. We fietsten langs
de kale duinaardappelveldjes en natte valleien. En ja,
zoals altijd als ik over dit
pad fiets beving mij weer
een democratisch gevoel:
er is hier voor elk wat wils.
Van de prachtige natuur
kun je lopend en fietsend
genieten; mensen laten
er hun hond uit; sommige
Zandvoorters poten hier
hun aardappels of hebben
een volkstuin; anderen zitten bovenop een duin om
de bewegingen op het
circuit gade te slaan en
weer anderen kunnen dag
en nacht van het uitzicht
genieten omdat ze aan de
rand wonen.
Dit is voor mij Zandvoort
en, zolang ik er woon, tel
ik mijn zegeningen. Tegen
een collega, die mij verbaasd vroeg of het me beviel in Zandvoort, drukte

ik het als volgt uit: “Het
bevalt me daar uitstekend
en… wat je er ook van vindt,
Zandvoort ligt wel midden
in de duinen.” We zagen de
wisenten niet. Dus gaan
we snel nog eens terug.
Ook in de winter hebben
de duinen veel te bieden. Ik
hoop stiekem dat ik de komende tijd nog veel wandelingen door de duinen
kan maken als er sneeuw
ligt. Zoals begin december in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Op
het geknerp van de sneeuw
onder mijn voeten na was
het er doodstil. Regelmatig
zag ik de machtige geweien van de damherten tegen de sneeuw afsteken.
Prachtig!
Ik zou zeggen, trek uw warme kleren en wandelschoenen aan of pak de fiets en
ga op pad. In de winter valt
er veel te genieten in dat
enorme natuurgebied om
ons heen.

Dier van de Week

Geef nu !

Fred

ING: 13.09.047 of ABN-Amro: 5601.37.990
U kunt uw gift aftrekken van de belasting, wij zijn door de fiscus
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

informatie of hulpaanvragen: www.bijzonderehulp.nl
Of Postbus 3038, 2001 DA HAARLEM
Oplossing Breinbreker
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blad van de stichting Duinbehoud waar ze ook meer redactioneel werk voor verricht.
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door Annelies Boutellier

per jaar een column over de ons omringende duinen zal schrijven. Plaatsgenote Anne-
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 column der natuur

Vanaf deze week heeft de Zandvoortse Courant een nieuwe columniste die vier keer

Kerstactie 2012

Oplossing Kakuro
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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.

13

is een hele lieve en ondeugende pup die op zoek is naar een
eigen mandje. Hij moet nog heel veel
leren en vraagt dan ook de nodige
aandacht. Fred is al aardig zindelijk
maar om dat zo te houden is regelmaat erg belangrijk. Hij is niet alleen
gek op spelen met soortgenootjes
maar ook met katten kan hij het prima vinden. Fred moet alles nog leren
en dus wordt een leuke puppycursus
zeker aanbevolen. Dat is niet alleen
leuk en leerzaam voor de hond maar
ook voor de baas. Bent u inmiddels al gevallen voor dit leuke koppie? En heeft u genoeg
vrije tijd om deze pup op te voeden? Stuur dan een duidelijke e-mail (dierentehuis.
kennemerland@dbhaarlem.nl) met informatie over uw gezinssituatie, werksituatie en
waarom u denkt dat u de geschikte baas voor Fred zou zijn. Vanuit deze mail selecteren
de hondenbegeleiders van het asiel de juiste kandidaten, deze krijgen dan via de mail
een uitnodiging om kennis te komen maken met pup Fred.
Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Tel. 5713888, internet: www.dierentehuiskennemerland.nl.

zaalhockey

curling

Opnieuw winst en verlies voor ZHC
Ook het tweede weekend van de zaalcompetitie bracht

voor de hockeydames van ZHC wisselende uitslagen. Afgelopen zondag in de Tetterodehal in Overveen verloor Zand-

voort met 1-4 van Jong Amsterdam, maar won met 4-0 van
Hisalis.

De Amsterdamse jonge dames waren vele malen sterker dan ZHC. Er spelen dames
in die op het veld op een behoorlijk niveau hun ‘spelletje’
spelen en dat was ook duidelijk te merken. De vier doelpunten gingen er vrij gemakkelijk in. “De Amsterdammers
waren zeer goed, zowel in de
verdediging waarbij, ze werkelijk op de ‘man’ zaten als in
de aanval. Wij lieten daar te

veel ruimte en gaten vallen
waardoor er gescoord kon
worden”, aldus aanvoerster
Nathalie Huisman in de pauze naar de tweede wedstrijd.
Zes minuten voor tijd wist
Zandvoort de spreekwoordelijk eer te redden maar verder
kwamen ze niet.
De tweede tegenstander,
Hisalis, was van een heel ander kaliber. Hoewel Zandvoort

niet echt goed speelde wisten ze Hisalis duidelijk te
overklassen. “De tweede
wedstrijd was absoluut niet
onze beste, het oogde af en
toe vrij rommelig. Maar gelukkig hebben wij deze wel
gewonnen. Aanstaande vrijdag hebben we weer een
zaaltraining en ik hoop dat
we hiermee weer wat op
elkaar afgestemd kunnen
raken zodat we aanstaande
zondag in Spaarndam weer
als één team klaar staan om
te winnen!”, zei Huisman na
afloop. De Zandvoortse doelpunten werden gemaakt
door Eva van Delft (2x), Julia
Buchel en Nathalie Huisman.

autosport

Curlingtoernooi op Zandvoortse ijsbaan
Op de ijsbaan in het centrum zullen vrijdag 4 januari diverse teams uit Zandvoort strijden om de felbegeerde Curling Cup. Sportservice Heemstede-Zandvoort organiseert

in samenwerking met de Nederlandse Curlingbond, Zand-

voort Actief en Winterwonderland Zandvoort een curlingtoernooi.

Een curlingwedstrijd wordt
gespeeld door twee teams van
vier spelers. Elke speler gooit
per end (ronde) twee stenen.
In totaal worden dus zestien
stenen geschoven over het ijs,
om en om door beide teams.

Door de handle (het handvat)
op de steen een kleine draai
naar links of rechts te geven
bij het gooien, krijgt de steen
zijn curl. Het team dat de stenen het dichtst bij het ‘huis’
krijgt, wint het spel.

Promoties bij Jeu de boules Zandvoort
ben deelgenomen aan de Wintercompetitie. Drie teams

Nog voordat het autosportseizoen 2013 begint heeft het

Circuit Park Zandvoort al een internationaal hoog aange-

schreven kampioenschap binnengehaald. Het Avon Tyres

British GT Championship komt in het weekend van 6 t/m 8
september 2013 in actie tijdens de Trophy of the Dunes. Samen met het HDI-Gerling Dutch GT Championship zal het

Britse GT kampioenschap een grote trekpleister voor het
Zandvoortse raceweekend vormen.

British GT Championship in 2013 in Zandvoort

Het Britse GT veld kent bolides
als de Ferrari 458 Italia, Aston
Martin Vantage GT3, Ginetta
G55, Audi R8 LMS Ultra en
McLaren MP4-12c. Ook racekanonnen als de Mercedes AMG
SLS GT3, BMW Z4 GT3, Porsche
997 GT3R, Chevrolet Corvette
Z06R en Lamborgini Gallardo
zijn vertegenwoordigd in de
eredivisie van de Britse GTracerij. Daarnaast huisvest
de raceserie een klasse voor

GT4-wagens als de Lotus
Evora GT4, Mazda MX-5 GT4
en Ginetta G50. Tijdens de
Trophy of the Dunes staan er
twee wedstrijden van elk 60
minuten op het programma.
“We verheugen ons op de race
in Zandvoort. Niet alleen vanwege de unieke karakteristieken van het circuit, maar ook
vanwege het weer, het strand
en de deelname met stoere
GT-bolides aan een bijzonder
evenement als de Trophy of
the Dunes”, aldus Benjamin
Franassovici, manager van het
British GT Championship. Ook
Erik Weijers, COO van Circuit
Park Zandvoort, is blij met
de komst: “Met het British
GT Championship te gast op
Circuit Park Zandvoort, hebben wij op fantastische wijze
onze traditie voort gezet
om een internationaal GTkampioenschap in Zandvoort
te verwelkomen. Tijdens de
Trophy of the Dunes rijdt
ook het HDI-Gerling Dutch
GT Championship. Dit maakt
het weekend ideaal voor GTfans uit de Benelux, maar ik
verwacht ook zeker veel Britse
racefans.”

Vrijdag 4 januari wordt de
ijsbaan extra glad gemaakt
voor de eerste Curling Cup
Zandvoort. Het toernooi begint om 19.00 uur en naar
verwachting zal rond 22.00
uur de winnaar bekend gemaakt worden. Deelname
is gratis, opgeven kan individueel of per team (max. 5
pers). Minimum leeftijd is 16
jaar. Ga naar www.zandvoortactief.nl voor alle informatie
en het digitale inschrijfformulier.

jeu de boules
Negen wedstrijdteams van Jeu de boules Zandvoort heb-

Brits GT Kampioenschap naar Zandvoort

Het British GT Championship
is er een aantal jaren geleden
in geslaagd om de naamsbekendheid buiten de Britse
grenzen te vergroten door eerder wedstrijden af te werken
op circuits als de Nürburgring
en Spa-Francorchamps. Voor
het komende seizoen heeft
de organisatie Circuit Park
Zandvoort uitgekozen als locatie voor de enige meeting
buiten Groot-Brittannië.
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eindigden aan kop en 2 teams eindigden bij de eerste drie,
waardoor zij allemaal promoveren.
Bij de Winter Competitie
Doubl et (WDC) zaterdag
zijn Walt her Dümpel en
Enzo Santoro na een flinke
strijd eerste geworden in de

4e klasse. Johan Dorsman
en Johan Moelee speelden
in de 2e klasse en werden
tweede. Bij de WCD zondag
konden Milan Saunier en

Dick Kraaijenoord in de 3e
klasse zich opwerken naar
een eerste plaats. Walther
Bruns en Hans Huyboom
werden, zoals al verwacht,
eerste in de 5e klasse. Riet
van Meelen en Henk van
Koningsbruggen verbeterden hun stand en werden
uiteindelijk 3e.

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
Andrea Ristorante Italiano
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Berg Totaaltechniek
Bertram & Brood
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Goedkoopste CV ketel
De Hypotheekleader
Haarlem e.o.
De Klussenier Willem Punt
De Lamstrael
Dierenkliniek Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Fysiotherapie
Zandvoort-Zuid
Gascontrol Haarlem B.V.
Huisartsenpraktijk
Nieuw Noord

Ineke Smit
Uitvaartverzorging
Kroon Mode
La Bonbonnière
Nenz Damesmode
Old Vienna
Oliebollenkraam
Pluspunt
Reco Autoschade
Restaurant Bliss
Sea Optiek
Slagerij Marcel Horneman
Taxicentrale Fred Spronk
Toko Bintang
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Dam Mode &
Accessoires
Van der Valk & Swart
Notarissen
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort
Kledingreparatie

Kerstactie:

Beachclub Take Five
Bernard Coiffures
Bloemsierkunst Jef
& Henk Bluijs
Boudoir Personal Styling
Corry's Kaashoek
De Haven van Zandvoort
De Vier Geboden/Piripi
Dobey Zandvoort
Grand Café Sjans
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Haar
Heintje Dekbed Outlet
Lunchbreek
Naturana Mode C.V.
Orbit Bloemendaal
P. van Kleeff
Relax For You
Restaurant EVI
Rosarito
Shanna's Shoe Repair
& Leatherwear
Sushi Quisine
Walk of Fame
Zaras, Café Restaurant
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Het wekelijkse nieuwsblad
voor Zandvoort en Bentveld
www.zandvoortsecourant.nl

5

Courant

Actueel

7

Burgemeester wil
graag nog een
termijn blijven

actueel

Zie onze advertentie op de achterpagina

9

Ondernemers
blikken vooruit
op actief 2013

Het Zandvoortse
Courant 2012
Jaaroverzicht

Sprookjeswandeling
regenachtig maar leuk

De Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB) heeft met 25 vrijwilligers van 21 tot en met 23
Request van 3 FM, de jaarlijkse GlazenHuis-actie voor het Rode Kruis.

2012 Terugblik
2012
2012

10-15

Jazzmiddag in
De Krocht zat
vol verrassingen

ZRB voer mee met Serieus Rescue
december meegevaren met Serious Rescue. Serious Rescue steunde hiermee Serious

Jazz

Kinderen hebben zaterdag genoten van de Sprookjeswandeling. Ondanks het slechte

weer, het regende eigenlijk de hele dag, waren er toch nog veel kinderen met hun ouders naar het kinderfeest gekomen.
45 sprookjesfiguren liepen door elkaar heen
over het Kerkplein en het
Raadhuisplein. De kinderen
konden de handtekeningen
van de figuren verzamelen
in een speciaal boekje. Ook
de Kerstman, niet bepaald
een sprookjesfiguur, was
met zijn hele familie naar
Zandvoort gekomen en de

kinderen konden foto’s laten
maken bij hem op schoot.
Ondertussen liep een driekoppige jury, ook verkleed,
rond die de verklede kinderen beoordeelde.
Door een van de sponsoren
waren prijzen ter beschikking gesteld waaronder
kaartjes voor de Efteling.

Die prijzen werden tijdens
de afsluitende samenzang in
de Protestantse kerk bekend
gemaakt. Nog niet alle winnaars hebben hun prijs opgehaald. Jimmy Koper, Melissa
Boyden, Nikita Tichelaar,
Milou Huizing en Lani en
Jaiden kunnen dat alsnog
doen bij Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12.

De vloot van Serious Rescue met een van de ZRB-boten aan kop

Er is in totaal door de deelnemende reddingsbrigades
€ 23.250 opgehaald. Dit
bedrag is bijeengebracht
door de brigades en langs
de route aan de vloot overhandigd. De Zandvoortse
Reddingsbrigade organiseerde eerder deze maand
een speciale sponsorloop
en vrijwilligers hebben in
het dorp gecollecteerd.

Er is bijna 100 km gevaren
van Arnhem naar Enschede.
Er is twee keer overnacht
onderweg. Totaal deden
250 vrijwilligers in 27 boten mee, waarvan drie uit
Zandvoort. "Deze vaartocht
is voor alle deelnemers een
ontzettend goede oefening
en bereidt ons voor indien er
zich bijvoorbeeld een waterramp voordoet in Nederland.

De Mannetjes

Ons
Jaaroverzicht

‘Het is dit jaar wéér gelukt:
wij hebben 52 weken
op 1 gestaan!’

Tijdens de dagen en in de
voorbereidingen hebben
wij een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie”,
aldus een trotse woordvoerster Marjon Huijbers.
Het geld van de totale actie
van Serious Request gaat
naar het terugdringen van
babysterfte ten gevolge van
gebrek aan medische zorg
en begeleiding.

&
Wij wensen iedereen een
heel gelukkig en gezond 2013!

Haltestraat 10 A/B
Tel. 023-5713880
www.emotionby.nl

Het team van
Emotion By Esprit
wenst u een
feestelijk geklede
jaarwisseling.
Tot in 2013!

De samenzang van kinderen en sprookjesfiguren vond plaats in de droge Protestanse kerk

2012

2013

Alle medewerkers van de
Zandvoortse Courant
wensen u een heel gezellig uiteinde en
een mooie start van het nieuwe jaar!

Maandag 31 december en dinsdag 1 januari
is het gemeentehuis gesloten.
Op woensdag 2 januari is het gemeentehuis vanaf 10.30 uur geopend
Gemeente Zandvoort

1

familieberichten
Zee
Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar
deel werd, is in de armen van haar liefhebbende
kinderen en man vredig ingeslapen, mijn vrouw,
onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Wilhelmina Maria Elisabeth
van Rhee-Drost
Wilma

- Toon Hermans -

Van ons ging heen

Rijna Fogarasy - Hendriks
ô 1 augustus 1920

Zandvoort

20 december 2012

sinds 1979 weduwe van Jan Fogarasy
moeder van Reina (in liefdevolle herinnering)
Ant
Stien
Gerda †
Henny
Henk †
Neven en nichten
Correspondentieadres:
R.H. Paap - van der Mije
Ronald Ketellapperstraat 14
2041 EN Zandvoort

Utrecht,
7 juni 1938

Zandvoort,
21 december 2012

		
		
Kinderen
		
		
		
		
Kleinkinderen
		
		
		
		
		
		
		
		

Fred van Rhee
Gina †
Hennie
Ferrie, Erna
Daphina, Tamara
Natascha, Romena,
Dominique, Sharita
Danny, Kim, Melanie
en
Achterkleinkinderen
en
Schoondochter, schoonzonen
en
Blossom

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een sterke vrouw is niet meer onder ons.
Zij was dapper tot het laatst.

Loes Koper-Visser
Haarlem
8 april 1946

Zandvoort
24 december 2012

De wereld staat voor ons even stil. Wij houden zielsveel van haar.
Wim Koper
Sandra en Luçiën
Iris, Rick, Shane
Stephan en Mariëlle
Kimberly, Jimi
Loes is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum aan
de Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Wij willen Loes het afscheid geven dat bij haar past.
Jullie zijn welkom op maandag 31 december om 08.45 uur
in Crematorium Westerveld aan de Duin en Kruidbergerweg 2-6
te Driehuis.
Tijd van samenkomst 08.30 uur.
Loes houdt veel van rozen.

MEDEDELING van de
Zandvoortse Courant
In verband met de jaarwisseling zijn de sluitingstijden
voor de editie van volgende week als volgt:
- Aanleveren advertenties: vrijdag voor 16.00 uur
- Aanleveren kopij: maandag voor 10.00 uur
2

Correspondentie adres;
F.F. van Rhee, Lorentzstraat 371 2041 RN Zandvoort.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op vrijdag 28 december van 18.30 uur tot 19.15 uur
in uitvaartcentrum Zandvoort, Tollensstraat 67.
De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag
29 december om 11.30 uur in de aula van crematorium
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Na afloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer
van het crematorium.

Accepteer wat je niet kunt veranderen
Laat toe wat is
Dankbaarheid voor alle jaren
Verdrietig om het gemis
Bedroefd geven wij kennis dat van ons is heengegaan

Jacobus Martinus Vonk
echtgenoot van G.Vonk - Weber †
Loosdrecht, 21 december 1923

Haarlem, 21 december 2012
Mart & Annelies
Marije, Jasmijn

Correspondentieadres:
Rio Grandelaan 50
2051 LM Overveen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 28 december
om 12.30 uur in de aula van crematorium Westerveld, Duin en
Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.
Tijd van samenkomst: 12.15 uur
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium.

Mooie sterke vrouw....
Mijn moppie, onze allerliefste
bijzonder attente, geweldige
doorzetster is, omringd door haar
dierbaren rustig heengegaan

Marianna Schoorl - Kraaijenoord
Zandvoort
15 oktober 1947

♥

Zandvoort
21 december 2012

Zij zal als voorbeeld van kracht en liefde
in ons hart blijven.
Leo
Sandor & Jolanda
Ichelle, Kayisha
Mandy & Peter
Van Lennepweg 18, 2041 LH te Zandvoort
De begrafenisdienst vindt plaats op vrijdag
28 december om 11.00 uur in de aula van de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat 67 (2041 PR)
te Zandvoort. Aansluitend begeleiden we haar naar de
door haarzelf uitgekozen rustplaats.

“Bedek mij met een enkele bloem”
Na afloop ontmoeten wij u graag in de koffiekamer
van de begraafplaats.

Kleurrijke kleding gewenst.

Het is niet goed zo, maar beter voor jou.
Jij sterke mooie oprechte vrouw.
Ons verdriet is groot.
Dag lieve vlinder…
Mandy & Peter

Dag lieve vlinder
ik fladder met je mee
waar je ook bent
ik kom weer bij je
Je moppie

kerkdiensten
Protestantse gem. Zandvoort - www.kerkzandvoort.nl
Zondag 10.00 uur: ds. J. Seeleman uit Haarlem
Maandag 18.00 uur: pastoor M. Wagemaker
RK Parochie St. Agatha - www.aap-parochies.nl
Zondag 10.30 uur: heer P. v.d. Smaal
Dinsdag 10.30 uur: pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus
Zondag 10.30 uur: pastor G. Zaal
Evangelische Gemeente"Huis van Gebed Zandvoort"
Zondag 10.00 uur Echtpaar Souisa-van Petegem
Aansluitend gebed voor de zieken
Haltestraat 62B • www.gebedzandvoort.nl

Evenementenagenda
ber d januar
m
e
c
e
d
id
e
29 Wintersantekraampie - van Rekreade.
Zandvoorts Museum, 12.00-15.00 uur

29 Museumpodium - Winterverhaal ‘Oud en Nieuw’
in Zandvoorts Museum, 14.45-16.00 uur

1 Nieuwjaarsduik - Noordzee, ter hoogte van

Beachclub Take Five. Warming up start om 13.45 uur,
aansluitend de duik om 14.00 uur

2 Poppentheater - Zandvoorts Museum,
13.30-14.00 uur

4 Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie
Gezamenlijke receptie voor alle Zandvoorters.
Thalassa, 19.00-21.00 uur

6 Nieuwjaarsrace - Circuit Park Zandvoort,
aanvang 15.00 uur

Circus Zandvoort
Bioscoopprogramma
27 DEC T/M 02 JAN

HOTEL TRANSSYLVANIE
HOTEL VOL MONSTERS 3D (NL)

Dagelijks om 12.45 uur

DE VIJF LEGENDES 3D (NL)
Dagelijks om 14.30 uur

ALLES IS FAMILIE

Dagelijks om 16.30 uur
DO t/m DI om 19.00 uur

De Marathon
DI-WO om 21.45 uur

SKYFALL

DO-VR-ZA-ZO om 21.45 uur
Verwacht: Wreck-It Ralph (3D): 10-01,
De koning van Katoren: 26-01, The Hobbit (n.n.b.)

Filmclub

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

cartoon -

Hans van Pelt

Met een recordopbrengst van bijna € 1.000 voor de Stichting Bijzondere Hulp Zuid-Ken-

column

Proefcolumn

nemerland werd de traditionele Kerstzang voor en in Café Koper zeer plezierig en uiter- Als ik 2012 aan me voorbij laat
gaan, dan was het een jaar
mate muzikaal afgesloten.
dat ik een langgekoesterde
Ensemble onder leiding van wens in vervulling zag gaan.
dirigente Minoeska Sas. Met Ik werd columnist van deze
kundige muzikale begelei- krant. Op 8 maart schreef ik
ding van Henk Holsteijn, mijn eerste proefcolumn. Die
Louis Schuurman, Willem is nooit gebruikt (er gebeurde
en Jan Willem van der toen iets actuelers). Om het
Helm werd een uitgebreid jaar compleet te maken, hierKerstliederenfestival uitge- bij alsnog die column:
voerd waarbij uiteraard ook
Het Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble bij Café Koper
het publiek zich zeer goed Bij keuzes in mijn leven, ga ik
Een zeer grote menigte genieten en mee te zingen liet horen. Een heerlijke sa- altijd te rade bij mijn dochhad zich rond 21.00 uur op met het optreden van het menzang waar iedereen ten ter. Het kost even wat tijd
Kerstavond verzameld om te Gemengd Zandvoorts Koper volle van genoot.
en geduld om de gewenste
feedback te krijgen, maar
die moeite wordt rijkelijk beloond. Uiteindelijk komt zij
altijd met een advies, waarIn een jaar waar de Zandvoortse jeugdraad het pesten als se- ring kon hebben zat in ‘Midden mee zelfs weifelaars zoals ik
rieus onderwerp bestempelden, lieten dezelfde kinderen op in de winternacht’ en het pro- de juiste beslissing kunnen
fetenlied. Dat gebeurde in ge- nemen.
kerstavond in de musical ‘Op zoek naar het licht’ zien waar het
zongen stukken of gesproken Onlangs wilde ik van haar
eigenlijk om draait. Elk mens, ook een kind, heeft licht nodig. woord, waar elke keer de zoek- weten of het okay was als
tocht naar het licht centraal ik columnist van deze krant
stond. Onder de bezoekers zou worden. Eerst vroeg ik of
zaten enkele trotse ouders die ze wist waar we woonden.
hun kind op het podium kon- ‘Frankvoort,’ riep ze, terwijl
ze zittend op de bank naar
den zien en beluisteren.
Heidi keek. Net zoals alles
In de musical kwam elk kind wat uit de mond van ons
wel aan bod met een kleine kleine orakel komt, gaf dat
of grote rol. Van een ster die antwoord weer te denken.
voortdurend in de schijnwer- Zou het een zomer worden
pers stond of die ene koningin waarin Zandvoort drommen
De koning en de koningin op zoek naar het licht
die het licht alleen wilde delen Duitsers begroet en schaterDe Protestantse kerk aan het Linden. Daarna staken enkele voor haar eigen vrienden. De lacht om de recessie?
Kerkplein was uitermate ge- kinderen kaarsen aan waarbij kern van het verhaal was dat Ik pakte de ZC erbij. Ik liet
schikt voor de opvoering. Het het publiek via een projectie- het licht, waar naar werd ge- haar een pagina zien. ‘Kijk,’
begon met een welkomst- scherm de boodschap mee kon zocht, eigenlijk voor iedereen zei ik, terwijl ik een denkbeeldige strook aangaf met
woord van ds. Teunard van der lezen. Alles wat een kerstvie- gold.
mijn hand. ‘Zo lang wordt het
stukje tekst dat papa tweewekelijks gaat schrijven. Zou
je dat leuk vinden?’
Het traditionele kindjewiegen, jaarlijks op 2e kerstdag in de Agathakerk, was dit jaar an- Ze stond op van de bank. Een
ders dan anders. Alle aanwezige kinderen werden na het vertellen van een verhaaltje ver- nieuwe aflevering van Heidi
diende zich aan met muziek
kleed als Bijbelse figuren en speelden met volle overtuiging het verhaal na.
en dat hield in dat ik haar op
dat ook schaapjes moeten mijn nek moest nemen om al
slapen. Een hoofdrol was hossend en jodelend door de
er weggelegd voor Moeder huiskamer te gaan.
Maria. Het Kindje Jezus werd Nadat ik weer was bijgekogekoesterd, vertroeteld en men, vroeg ik het nog een
constant van schone luiers keer. Zou ze het leuk vinden
voorzien, en dat allemaal als ik stukjes ging schrijven
heel serieus gespeeld. Zelfs voor deze krant?
de Drie Koningen werden ‘Weet ik niet,’ zei ze.
De verklede kinderen speelden het kerstverhaal
nog ontvangen. Een groot Op dat antwoord had ik
Heel aandoenlijk was het toen zongen en de schapen spon- compliment voor de organi- stiekem gehoopt. Want
het kerstliedje ‘De herdertjes taan op de grond vielen om satie van het zeer geslaagde ‘weet ik niet’ betekent
‘ja’.
lagen bij nachten’ werd ge- vooral maar te benadrukken kindjewiegen.

Zeer aandoenlijk kindjewiegen

Mick Boskamp

aanvang 14.30 uur

WO om 19.30 uur

Bomvol Kerkplein bij
samenzang op Kerstavond

Op zoek naar het licht

6 Nieuwjaarsconcert - Agathakerk,

LOVE IS ALL YOU NEED
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BANKETBAKKERIJ La Bonbonnière
Vergeet niet uw oud en nieuw
bestelling aan ons door te geven.
Wij hebben:
oliebollen,
appelflappen,
appelbeignets
gebakken in de oven,
appelbollen,
appelgondels,
sneeuwballen,

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

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

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

15 december - 21 december 2012
Geboren:

Anisija Dijana, dochter van: van Rooijen, Wil en: Todorovic,
Zaklina.

Gehuwd:

Koster, Dillon en: de Muinck, Elles Jacobine.

Overleden:

van Dam, Agnes Elisabeth, oud 90 jaar.
Pellerin geb. Kraaijenoord, Elisabeth, oud 89 jaar.
Hebenaar, geb. Koebolt, Anna Margaretha, oud 78 jaar.
Rijke, geb. Potthoff, Ingeborg, oud 81 jaar.
Bauwens, Paulina Stephanie, oud 89 jaar.
Post, Johanna, oud 83 jaar.
Faber, Tjeerd Keimpe, oud 56 jaar.
Duijs, Sarah, oud 33 jaar.
Schortemeijer geb. van Loon, Anna Cornelia Vincentia, oud
86 jaar.
Fogarasy geb. Hendriks, Rijna, oud 92 jaar.

colofon

Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
Advertentie acquisitie: Letty van den Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 29 783 • letty@zandvoortsecourant.nl
advertenties@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 46 026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
Centrale redactie: Joop van Nes
Tel. 06 - 144 82 685 • joop@zandvoortsecourant.nl
Vormgeving: IR Design Zandvoort
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl
Verspreiding: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 113 91 478 • www.zvo-verspreiders.nl
Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.250 exemplaren
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Nico en Carla de Graaf, Wilma Koster, Diana en Jan.
1, 2 en 3 januari zijn wij gesloten
4 januari staan wij weer voor u klaar
Ook uw adres voor een heerlijk kopje koffie of thee.

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

burgerlijke stand

en nog veel meer
lekkernijen''.

Wij wensen u een gezond en gelukkig 2013
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.

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

A LT I J D
B I J

mini- saucijsjes,
kaas-soesjes,
gemengde- soesjes,
moorkoppen,
emmaplakken

Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom
La Bonbonnière Haltestraat 33, Nico en Carla de Graaf
Maandags gesloten. Wij bezorgen in Zandvoort kosteloos
uw bestelling, ook voor bedrijven. Tel.:023-5715584

Bintang Nederlands Indië
Gratis Koffie!
Eerste kopje Douwe Egberts gratis.
Kom gezellig langs voor een heerlijke
Indische of Hollandse maaltijd.

Koker Droste chocolade pastilles voor maar € 1,50

Oud Hollandse Dag maaltijd € 8,50
1 Januari zijn wij gewoon open

Toko Bintang, restaurant, afhaal en bezorging.
De keuken is dinsdag t/m zondag geopend
van 13:00 tot 21:00 uur
Bel 023-5712800 - Haltestraat 34

da m es m ode

PARTY OUTFIT NODIG?
Diverse Tops,Jurkjes
of Blazers voor
KNALPRIJZEN

Kousen of
Panty's nodig?
Wij verkopen ze van
OROBLU

DIVERSE TRUIEN
EN VESTEN
VANAF €15,-

OP DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
NU 50% KORTING

Kerkstraat 3

Kerkstraat 6a

Wij wensen iedereen een heel fijn 2013 toe
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Burgemeester Meijer
ambieert tweede ambtstermijn
Komend jaar, om precies te zijn op 15 september, loopt de eerste ambtstermijn af van Niek
Meijer als burgemeester van onze gemeente. De Commissaris van de Koningin in NoordHolland, Johan Remkes (VVD), heeft hem middels een brief gevraagd of hij in aanmerking
wil komen voor een tweede termijn.
nen gegeven dat hij graag
in aanmerking wil komen
voor een tweede termijn van
6 jaar. Dit antwoord is voor
Remkes aanleiding om een
speciale procedure in gang
te zetten.

Niek Meijer in 2006

Remkes heeft ondertussen een gesprek gehad met
Meijer over dit onderwerp
en die heeft daarin te ken-

De gemeente Zandvoort
moet 4 maanden voor de eerste dag van de maand waarin de ambtsperiode zal verstrijken bij de Commissaris
van de Koningin aangeven
dat de burgemeester door
wil gaan. Om het een en an-

der vlot te laten verlopen, zal
Remkes binnenkort de fractievoorzitters van alle raadsfracties op het Provinciehuis
uitnodigen voor een gesprek.
Ook heeft Remkes gevraagd
om een brede raadscommissie die de aanbeveling
voorbereidt en hem daarvan
in kennis stelt. Die hele procedure zal in gang worden
gezet, zodat de aanbeveling
die via Remkes bij de minister van Binnenlandse Zaken
zal lopen, op tijd gedaan kan
worden.

Looptraining ter voorbereiding
op Kids Circuit Run
Op 24 maart vindt de zesde editie van de Zandvoort Circuit Run plaats. Zandvoortse kin-

deren tussen de 7 en 12 jaar die willen deelnemen aan de Kids Circuit Run, kunnen zich
optimaal voorbereiden door mee te doen aan de speciale hardlooptrainingen.

Oefenen voor de Kidsrun

Met deze trainingen, die
door Zandvoort Actief en
Sportservice HeemstedeZandvoort aangeboden wor-

den, kunnen basisschoolleerlingen zich goed voorbereiden
op de 2,5 kilometer lange
Kids Run. Gedurende acht

weken wordt één keer per
week een uur spelenderwijs
gewerkt aan de (loop)conditie. De trainingen starten
op woensdag 30 januari om
15.00 uur en zullen wederom
verzorgd worden door Desiree
van FitFunRun en Mike van
QuatroBT. Deelname kost
€ 5 en is inclusief gratis startbewijs en een running shirt.
Inschrijven kan uiterlijk tot
20 januari via de website
van de JeugdSportPas: www.
zandvoort-actief.nl.

ZANDVOORT SCHOON!?: knallende opruimactie

Gemeente Zandvoort

Nog even en het oude jaar wordt weggeschoten. Vuurwerk, geknal,
gesis en spektakel; het hoort er allemaal bij. In het hele dorp is het
met de jaarwisseling gezellig, druk en levendig.
Op Nieuwjaarsdag ligt Zandvoort dan onder een deken van rust en
hoor je hooguit het geluid van vegende straatbezems, stoffer en blik
en dichtklappende rolemmers.
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. De medewerkers van de afdeling
Reiniging & Groen komen vanaf 2 januari de laatste restjes (die kennelijk van niemand zijn!?) weghalen.
Samen houden we ook in 2013 op die manier 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)

Recordopbrengst
voor stille armen

Het Zandvoorts kamerkoor I Cantatori Allegri
heeft in de periode voor
Kerstmis een recordbedrag
bij elkaar gezongen voor
de stille armen in de
regio Zuid-Kennemer
land. Vorig jaar werd
€ 1.026 opgehaald, dit
jaar met € 1229,77 ruim
200 euro meer. De opbrengst is in jaren niet
zo hoog geweest. In
Dickensiaanse stijl gekleed zong het koor onder leiding van dirigent
Jan Peter Versteege een
keur aan Engelse, Duitse
en Franse kerstliederen a
capella. Zaterdag tijdens
de Sprookjeswandeling en
zondag op diverse plekken
in het centrum.

Verzoek om controles

De politie roept ouders op
om de fietsverlichting van
hun kinderen regelmatig
te controleren. Vooral in het
donker en zeker bij regenachtig weer zijn onverlichte
fietsers niet of nauwelijks
te zien voor automobilisten en overig verkeer. Via
de sociale media van de
politie komen dan ook regelmatig verzoeken binnen
van inwoners die de politie
verzoeken om extra te controleren op fietsverlichting
“omdat zij bijna een fietser
zonder licht hebben aangereden”. Ook de komende
periode blijft de politie in de
gehele regio Kennemerland
fietsers in de donkere uren
controleren op hun fietsverlichting. Dus wees verstandig en kijk je verlichting na!

Kunstetalage

De beeldende kunstenaars
van Zandvoort hebben de
leegstaande etalage aan de
Kerkstraat 10 omgetoverd
tot een mooie kunstaanblik. Zij mogen hun kunstwerken tentoonstellen tot
de verbouwing klaar is en er

een nieuwe ondernemer in
gevestigd is. Misschien een
goed idee om ook de andere
lege etalages in het dorp zo
aan te kleden?

Tafelvoetbaltoernooi

Jeroen van Dam en Robin
Schaapsmeerders hebben
het koppel-tafelvoetbaltoernooi van Yanks Saloon op
hun naam geschreven. In een
zeer spannende finale wonnen zij van het koppel Danilo
Arends en Gio Versluis. Acht
fanatieke koppels hadden
zich ingeschreven voor dit
tafelvoetbaltoernooi, dat
vorige week donderdag in
twee poules werd gespeeld.
Een veelvoud aan supporters liet zich flink horen en
zo ontstond een zeer mooi
en gezellig toernooi in het
café aan het Dorpsplein. Na
de beide kruisfinales werd de
finale gespeeld en dat ging
niet bepaald zachtzinnig.
Op een gegeven moment
brak zelfs een stang van
de ploeg van Van Dam en
Schaapsmeerders, die gelukkig vervangen kon worden.
Een geslaagd toernooi voor
Yanks Saloon, dat in januari
een vervolg krijgt met pool
ball.

Hinder voor bewoners

De bewoners van de aanleunwoning in het Huis in
het Kostverloren, in de volksmond HiK genoemd, ondervinden behoorlijk overlast
door de nieuwe liftinstallatie. De deuren gaan nog
steeds niet automatisch,
door bijvoorbeeld met een
druk op de knop, open. Voor
de seniorenbewoners, die al

moeite hebben met het besturen van een rollator en
niet veel kracht meer hebben, is het niet te doen om
de liftdeur te openen. Een
Zandvoortse meldde dit
omdat haar schoonmoeder
niet meer naar buiten kan. “Ik vind het
best raar: behoorlijk
wat geld steken in
een nieuwe lift die
uiteindelijk nog niet
gebruiksvriendelijk
is”, schreef zij.

Gezellig naar
de film

Cinema Nostalgie is een
gezamenlijk initiatief van
Stichting Kunstcircus Zand
voort en Stichting Pluspunt.
Ook in het nieuwe jaar
opent de enige bioscoop in
Zandvoort op 8 januari vanaf 13.00 uur voor iedereen
en speciaal voor senioren
haar deuren. De getoonde
film is El Dorado uit 1966
met in de hoofdrollen John
Wayne, Robert Mitchum
en James Caan. Ontvangst
met koffie/thee en cake
vanaf 13.00 uur. Kosten:
€ 7 inclusief Belbus (melden bij Pluspunt tel. 5717373)
film, koffie en toeslag. Losse
kaarten (zonder Belbus)
zijn op de dag voor € 6 te
koop bij de kassa van Circus
Zandvoort. Ko en Joke Luijkx
zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift
en/of naar de stoel.

Een nieuwe hemel,
een nieuwe aarde

In de donkere wintermaanden kan energie zomaar
weglekken. Soms helpt het
om aan het naderende
voorjaar te denken, soms
vind je een mooie tekst met
dito gedachten. In de Taizédienst op vrijdag 4 januari
in de Agathakerk staat dit
als thema centraal. Het
inzingen in de Agathakerk
begint om 19.00 uur, de
dienst zelf om 19.30 uur. Na
afloop is er koffie en thee.
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Vind ons op

www.facebook.com/zandvoortsecourant

Oliebollenkraam Raadhuisplein
bij de ijsbaan

Oliebollen
Krentenbollen
Appelbeignets
Berlinerbollen
Rum-rozijn
U kunt bij ons alles afhalen of bestellen op
een bestelkaart

Wij wensen u een
smakelijke jaarwisseling!
(Bestelkaarten aan de kraam)

Gemeente Zandvoort

Gemeente Zandvoort werkt op afspraak
Om u beter van dienst te zijn, gaat de gemeente
Zandvoort werken op afspraak.
Dit betekent dat u bij binnenkomst direct wordt geholpen!
De openingstijden van de centrale balie zijn hierop aangepast.

Alle medewerkers van
Bruna/ Postkantoor Balkenende
wensen u een gelukkig
en gezond 2013
6

Met ingang van 2 januari 2013 kunt u 's ochtends zonder afspraak
terecht van 8.30 uur tot 12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u
zonder afspraak van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.

’s Middags werken wij alleen nog op afspraak!

U kunt zelf uw afspraak inplannen op www.zandvoort.nl.
U herkent de digitale agenda van de
gemeente aan de oranje button met
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie.
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Ondernemend Zandvoort heeft veel plannen in 2013
Zoals vorige week reeds vermeld, is Dennis Moerenburg gekozen tot voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ). Hij treedt hiermee in de voetstappen van zijn vader
Charles, die in het verleden ruim tien jaar deze functie bekleed heeft.

Het nieuwe OVZ bestuur met vlnr: Dimfie Toonen, Momoun Abdellaoui, Dennis Spolders,
Peter Bluijs en Dennis Moerenburg

De kersverse voorzitter heeft
een aantal speerpunten op
zijn lijstje maar de belangrijkste is: meer nieuwe leden
en meer betrokkenheid van
de leden. Meer betrokkenheid wordt ook verlangd van
de horeca. Zo wordt de feestverlichting, die de sfeer in
het dorp duidelijk verhoogt,
vrijwel geheel door OVZ betaald. Dat drukt behoorlijk op
de begroting, evenals de evenementen in en rondom het
muziekpaviljoen. Misschien
moet onderzocht worden of
dit paviljoen ook deels commercieel geëxploiteerd kan
worden, werd tijdens de ledenvergadering geopperd.

De afgetreden voorzitter
Gert van Kuijk gaat zich nu,
met Ingrid Muller als assistent, uitsluitend richten op
het centrummanagement
en heeft daarbij een aantal
actiepunten op zijn lijstje
staan. Zo wil hij de contacten met het circuit verbeteren, het thema ‘Zandvoort:
schoon, heel en veilig’ weer
activeren en een plattegrond
van het centrum ontwikkelen die op strategische punten (o.a. parkeerterreinen De
Zuid en LDC) bezoekers de
weg naar het centrum wijst.
Tevens wordt er gewerkt aan
een website voor het winkelcentrum van Zandvoort

(www.winkeleninzandvoort.
nl), die voor Pasen 2013 in de
lucht moet zijn. Van Kuijk
meldde tot slot dat er een
visie over het Gasthuisplein
wordt ontwikkeld en dat hij,
naar behoefte, een spreekuur instelt.
Hilly Jansen, de bedrijfscontactfunctionaris van de
gemeente en tevens de evenementencoördinator, liet
weten dat ook voor 2013 weer
veel evenementen op stapel
staan. Zo is men momenteel bezig om het succesvolle zandsculpturenfestival
regionaal te maken met als
voorbeeld een sculptuur op

Schiphol, dat een verbinding
maakt met de regiogemeenten Haarlem, Hoofddorp en
Beverwijk, die hieraan graag
willen meedoen. 28 juli 2013
wordt een Zandvoortse evenementendag in het kader
van Amsterdam-jubeljaar. De
bedoeling is dat op deze dag
zoveel mogelijk evenementen worden georganiseerd
door de lokale mensen en
ondernemers. Amsterdam
heeft deze Zandvoortse
feestdag opgenomen in de
internationale promotie.
De combinatie met het
Circuit kan veel worden uitgebouwd, waarbij het circuit
gratis advertentieruimte beschikbaar stelt in de flyers/
programmaboekjes. Het zijn
allemaal voorbeelden, net als
de Circuitrun en de 30 van
Zandvoort, van beeldbepalende evenementen waarbij
de ondernemers gemakkelijk kunnen aanhaken. Het
kost niets extra, behalve een
gezamenlijke inzet. En daaraan ontbreekt het helaas wel
eens. Tot slot deelde Hilly
nog mee, dat de Kamer van
Koophandel heeft toegezegd
te investeren in free wifi voor
het gehele dorp. Dat zal gefaseerd worden aangelegd,
te beginnen in het centrum.

Leven in een samengesteld gezin
Al heel wat jaren zijn Coen Blom en Annelies Boutellier één dag per maand te vinden in het

Jeugdhuis achter de Protestantse kerk in het hartje van Zandvoort. Daar organiseren zij workshops familie-opstellingen. Een methode die ingezet wordt om mensen te helpen die met

vragen en problemen zitten in hun leven en daar niet uitkomen. Vragen die hen het gevoel
geven niet het leven te kunnen leiden dat zij graag zouden willen.
Deelnemers aan deze work
shops komen uit heel Neder
land… behalve uit Zandvoort!
Het wordt dus tijd deze activiteit wat meer aandacht te geven. Blom en Boutellier starten in het nieuwe jaar met
workshops rond het thema
‘Leven in een samengesteld
gezin. Een nieuwe relatie’ of te
wel: stiefgezinnen. “Het is algemeen bekend dat de meerderheid van de ongeveer half
miljoen mensen in Nederland
die in een samengesteld ge-

zin leven, veel vragen hebben
over hoe dat op een goede
manier te doen. Het gaat
lang niet altijd van een leien
dakje en soms lopen de zaken
echt een beetje uit de hand.
Bijvoorbeeld: ouders zijn met
knetterende ruzie en veel
gedoe uit elkaar gegaan en
weten niet meer hoe ze met
elkaar ten opzichte van hun
kinderen moeten omgaan.
Of: kinderen wijzen de nieuwe
partner van moeder dan wel
vader af. Of: moeder verbiedt

de kinderen naar hun vader te
gaan. Of: hoe kan ik een goede
stiefouder zijn? Heel lastige
en vaak ook verdrietige situaties. Voor iedereen en speciaal voor de kinderen”, vertelt
Annelies, die eraan toevoegt
dat ze zo nog wel even door
kan gaan.
In een workshop rond deze
problematiek kijken ze via
een opstelling naar de verschillende systemen, die door
elkaar lopen. Allereerst moet

waterstanden

Laag

Hoog

Laag

Hoog

27 03.06 1 1 . 0 5
28 03.35 1 1 . 3 6
29 04.09 12.00
30
0 0.1 5
31
00.35
01
01.26
02
02.00
03
02.46

15.15
15. 45
1 6 .1 8
04.45
0 5 .1 5
05.49
06.21
0 7. 0 1

23.34
23.59
12.35
13.05
13.45
14.26
15.05

16.49
1 7. 2 5
1 7. 5 5
18.32
1 9 .1 6

dec/jan
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

Hoog

w

a

t

e

r

Spotlight

Quinty
16 jaar

Lieve Quinty,
van harte gefeliciteerd met je
16e verjaardag. We zijn trots
op je en we houden van je
Heel veel liefs
Pappa en Mamma xxx
Opa's en Oma's xxx

Voorlichtingsactie ter
voorkoming van inbraak

duidelijk worden welke dynamieken er spelen en daarna
kan er door een ingreep van
de begeleider iets veranderen,
zodat er een goede beweging
op gang kan komen in de echte situatie.

In samenwerking met de politie wordt 17 januari bij Pluspunt
een voorlichtingsactie gehouden om inbraak in woningen zoveel mogelijk te voorkomen. Vooral in deze donkere tijd van
het jaar is de kans dat er ingebroken wordt veel groter dan in
bijvoorbeeld de zomer.

“Het is moeilijk om deze methodiek in een paar zinnen uit
te leggen”, aldus Coen die psychiater is en Annelies is coach
en trainer. De eerste workshop
rond dit thema vindt plaats
op donderdag 24 januari van
09.30 tot 17.00 uur. Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie, de kosten en/of opgave
kunt u contact opnemen met
Annelies, annelies@buroboutellier.nl of tel. 023-5263451. Zie
ook www.buroboutellier.nl.

De voorlichting is in twee sessies opgedeeld: de eerste is in
de middag om 14.00 uur en
de tweede in de avond om
19.30 uur. Graag wel even
van tevoren aanmelden via
tel. 5740330. Met name zelfstandig wonende senioren
wordt aangeraden om van
deze voorlichting gebruik te
maken, maar ook anderen zijn
meer dan welkom.

De presentatie is in handen
van studenten van de politieschool. Zij worden begeleid door wijkagent Dolf
Schuurman. Er worden tips
gegeven over wat men kan
doen om de kans op inbraak
zo klein mogelijk te maken en
er is een ex-inbreker aanwezig
die alles kan en wil vertellen
over zijn oude ‘beroep’. Zaken
als goed hang- en sluitwerk
zijn daarin essentieel, maar
ook het afsluiten van deuren
en ramen tijdens afwezigheid

is heel belangrijk. Ook al bent
u slechts kort van huis.
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Ik sta op voor
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42),
mede-organisator
KWF SamenLoop

De nieuwe lunchroom
in Zandvoort
met huiskamersfeer…
Vanaf maandag 7 Januari staat de koffie
weer om 8.00 uur klaar…
Lunchbreek organiseert vanaf zondag 13 Januari

een “zondag” hap

En wat doe jij?
Kijk wat jij kunt doen op
staoptegenkanker.nl/inactie

www.mobiele-poets-centrale.nl info@mobiele-poets-centrale.nl

Wij zijn de wintermaanden van maandag t/m zaterdag geopend
van 08:00- tot 17:00 uur & zondag van 10.00- tot 20.00 uur
Haltestraat 57, 2042 LL Zandvoort
T. 023-5736360, www.lunchbreek.nl, info@lunchbreek.nl

Studio 118 depenDance
Wenst u een
fantastisch 2013!

wenst iedereen een
swingend 2013

Wij bedanken onze klanten voor het
in ons gestelde vertrouwen
en wensen iedereen gezellige feestdagen en
een gezond en succesvol 2013!
Tel.023-8880275 of 06-42452535 Potgieterstraat 13, Zandvoort

Bezoekadres: Brugstraat 1

Aanbevolen door

en

De goedkoopste CV ketel
December aanbieding:
Het leveren en monteren van een
Remeha Tzerra CW5 incl. iSense
klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten
worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1350.- en U ontvangt € 100.retour van Remeha. Ook bieden wij een onderhoudscontract
aan voor € 90.- inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie:
info@degoedkoopstecvketel.nl 023-8200340

Heeft u wat te vieren
en kan dat niet thuis?

Autobedrijf Zandvoort

Kom dan gezellig
naar Café Bluys!

Nieuwe regering, nieuwe ideeën

Hét APK keurstation

APK-KEURING GRATIS
* vraag naar de voorwaarden

Jan & Storm wensen u een
prettig en gezond 2013

Reparatie en onderhoud van alle merken

31 december geopend tot 19.00 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

06-14865636
www.studio118.nl

Onze beste wensen voor 2013
aan alle senioren van Zandvoort

“De Seniorenvereniging Zandvoort”
Ledenadministratie tel. 5718205

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl

bedankt al haar trouwe bezorgers
van ZVO Verspreiders
voor een goedbezorgd jaar!
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In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website
Kamerlingh Onnesstraat 23
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

Wenst u een gelukkig 2013
belastingaangiften / fiscale adviezen
administraties / boekhoudingen • jaarrekeningen
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Diapresentatie van de Babbelwagen
toonde de slooproute van na 1945
Zaterdagavond presenteerde de Babbelwagen in de twee
gezellige zalen van Hotel Faber de jaarlijkse digitale fotovoorstelling op meerdere schermen. Het thema van dit jaar

was ‘de afbraak na 1945’. Voordat de avond begon vroeg
Marcel Meijer aan de aanwezigen 1 minuut stilte voor zijn
zwager Tjeerd Faber die plotseling was overleden. De fa-

milie Faber had aangegeven de Babbelwagen desondanks
gewoon door te laten gaan.

De Noordboulevard in 1939

door Nel Kerkman

Er is altijd veel animo voor
deze gezellige fotopresentatie’s en ook nu waren er 130
belangstellenden aanwezig in hotel Faber. Traditie
getrouw sprak Ton Drommel
met veel humor en kennis de
foto’s aaneen, de techniek
was in vertrouwde handen
van Bert van Beek, die ook
voor de bijpassende tekst onder de beelden had gezorgd.

Afbraak na 1945

Niet alleen de Duitsers hebben in de Tweede Wereld
oorlog rigoreus de huizen

aan de Boulevard gesloopt.
Tijdens de voorstelling kwam
heel duidelijk naar voren hoe
destijds B&W niet echt doordacht bezig is geweest om
het Zandvoortse erfgoed voor
de toekomst te bewaren. Men
begon vlak na de oorlog met
het slopen van het Kurhaus.
Vervolgens werd architect
Friedhoff door burgemeester
Van Alphen benaderd om een
woonkern te creëren langs
de kuststrook, met in het
centrum daarvan een monumentaal gebouw rond een
groot plein dat zich opende
naar de zee toe. De plannen
bleken te duur en de weder-

opbouw is, buiten het plaatsen van het Gasthuishofje en
hoge flatgebouwen aan de
Noordzijde van Zandvoort,
gestrand. Echter de slooproute in het dorp was niet meer
te stoppen, het een na het andere gebouw werd gesloopt.
Natuurlijk kwamen er wel
gebouwen terug maar lang
niet zo fraai als die er destijds
stonden.
Elke getoonde foto van
een gesloopt pand gaf een
zucht van herkenning bij
de toeschouwers maar ook
een stukje onbegrip. Want
waarom zijn bijvoorbeeld
hotel Bouwes, het postkantoor, het politiebureau, de
scholen, de schitterende
hotels aan de Hogeweg en
het Gemeenschapshuis gesloopt?
Het was een avond van puinruimen, die na afloop veel
tongen losmaakte. Het motto
van de Babbelwagen; de ontmoeting tussen mensen te
stimuleren op een gezellige
en vooral vrijblijvende manier, was weer zeer geslaagd.
De afbraak krijgt in 2013 een
vervolg, de actieve vrijwilligers zijn al druk bezig om
een leuke fotopresentatie in
elkaar te zetten. Als het net
zo interessant wordt als deel
1 dan mogen er nog wel meer
stoelen in de zaaltjes bij worden gezet.

Organisatie Nieuwjaarsduik
verwacht recordaantal deelnemers

Jazzmiddag zat vol verrassingen
Voorzitter Hans Reijmers van Jazz in Zandvoort opende
afgelopen zondag een vrolijk jazzconcert in theater De

Krocht met de woorden: “Toch nog een goed bezette zaal!

Toen ik om 2 uur binnenkwam was er geen mens. Maar nu
ben ik zeer tevreden!”

Zangeres Tamara Maria met de dansers

door Lienke Brugman

De prachtige, met kerstslingers versierde zaal was bij
binnenkomst volgebouwd
met een keur aan apparatuur
van de bekende percussionist Jeroen de Rijk. Maar ook
pianist Jean Louis van Dam
bezette de nodige ruimte
met naast de piano ook nog
een keyboard. Vertrouwd als
altijd was ook bassist Eric
Timmermans met zijn bas
aanwezig.
Zangeres Tamara Maria,
van Nederlands/Molukse
afkomst, paste met haar
slanke, modieuze verschijning uitstekend tussen de
glinsterende kerstversie-

ring. Naast haar gracieuze
verschijning beschikt ze ook
nog eens over een mooi, sensueel stemgeluid. De bossa
nova's werden door haar met
heel veel passie gezongen
en, dat moet worden gezegd,
met een perfecte uitspraak
in het zo moeilijke Portugees.
De bescheiden pianist Van
Dam bespeelde tegelijkertijd de piano en het keyboard. Hoe hij het voor elkaar
krijgt is me een raadsel! Ook
Timmermans was deze middag in topvorm en bracht enkele mooie solo's ten gehore.
De Rijk ondersteunde met
zijn klanken perfect de ritmische muziek. Chachacha's,
songs uit Spanje, Parijs en,
heel verrassend, de klanken

Een vol café Oomstee heeft vorige week vrijdag genoten van
het kerstconcert dat Lils Mackintosh verzorgde. Samen met

haar ‘Friends’ zorgde ze opnieuw voor een bijzondere avond.

mers aan de oudste Nieuwjaarsduik van Nederland van start zal gaan. Komende dinsdag,
bij Beachclub Take Five, worden meer dan 3.000 duikers verwacht, nadat vorig jaar al een
record was gemeld met 2.700 deelnemers.

zandvoort.nl gedownload kan
worden. Dat kunt u uitprinten en ingevuld meenemen.
Uiteraard is dat formulier ook
op 1 januari op de locatie zelf
in te vullen. Inschrijven kan
dan vanaf 13.00 uur. Naar verwachting wordt de warming-

up, ook heel erg belangrijk,
om circa 13.45 uur gestart en
zal het startsein om 14.00
uur worden gegeven. Het
geheel zal weer door de vrijwilligers van de Zandvoortse
Reddingsbrigade begeleid
worden.

Als verrassing was er tussendoor een optreden van
het Braziliaanse dansduo
Gatinha & Friends met
Katja Wellington Lopes.
Katja liet zien dat je ook
als Nederlandse perfect
de tango kunt dansen.
Haar Braziliaanse partner
was voor de eerste keer in
Nederland. Bij hem zit de
tango in zijn genen, wat
een souplesse had die kleine Braziliaan. Jammer dat
de dansruimte te beperkt
was “maar als je nergens
van af wist, dan word je
voor het blok gezet”, verontschuldigde Reijmers zich.
De verassing was er niet
minder om. Zo ontbrak er
voor de mooie Katja een bos
bloemen. Ze werd echter bedankt met een daverend applaus én een enkele bloem
uit het boeket van Tamara
Maria. Op deze grijze middag scheen toch nog de zon
en gingen de enthousiaste
bezoekers met een warm
gevoel naar huis.
Zondag 13 januari 2013 is
het volgende optreden met
saxofonist Simon Rigter.

Een stralende Lils Mackintosh

De organisatie van de Nieuwjaarsduik verwacht dat er een nieuw recordaantal deelne-

Mogelijk waren er vorig jaar
al meer deelnemers want niet
iedereen ziet het nut van inschrijven in. Toch is dat in verband met de veiligheid essentieel. Inschrijven kan via een
formulier dat vanaf de website www.nieuwjaarsduik-

van de Beatles in een bossa
nova ritme; heel apart. Van
Dam toverde ook nog wat
kerstsongs door de nummers heen. Heel grappig.

Lils Mackintosh and Friends | Foto: Wim Mendel

Het is altijd bijzonder om
de bekende kerstliedjes op
een jazzmanier te beluisteren. Gevoelig werden ze

door Mackintosh vertolkt
en het publiek genoot ervan. Überhaupt was het
kwartet in goede vorm, met

een prachtige Cajan Witmer
aan de piano, Eric Heijnsdijk
op de contrabas en Menno
Veenendaal op drums. “Het
was een hele gezellige en
sfeervolle avond. De gasten
hebben zich prima vermaakt
en ook Lils Mackintosh zelf
straalde en had het bijzonder naar haar zin”, aldus een
bezoeker.
Op zaterdag 29 december
staat alweer het volgende
feest in café Oomstee op de
agenda: Caribbean Party met
de band Los Motivaciones.
Een beetje zomer in deze
donkere dagen.
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JANUARIfebrUARI
Onder gunstige weersomstandigheden is de oudste Nieuwjaarsduik van Nederland
voor de 52ste keer in Zandvoort georganiseerd. Dit keer was er een recordaantal
van 2.700 deelnemers. Het opgehaalde bedrag van € 650 ging dit jaar naar de
Voedselbank. Na afloop van het evenement ging het regenen en door het snelle
vertrek van de deelnemers ontstond er een verkeerchaos.
Het veel besproken ontwerp voor het kunstwerk op landgoed Groot Bentveld, beter
bekend onder de naam ‘Buchwaldhek’, zal door de kunstenaars van studio Job gewijzigd worden.

De eerste gezamenlijke Nieuw
jaarsreceptie ‘nieuwe stijl’ in theater De Krocht is succesvol verlopen
en trok veel belangstelling van burgers, verenigingen en ondernemers.

De ijsbaan is gezellig afgesloten met een Disco on Ice. De initiatiefnemers Nop Beijnes
en Jules Fransen van de disco willen de traditie blijven voortzetten.
De eerste storm, een Noordwester van windkracht 9, veroorzaakte veel zandafslag
maar gaf geen problemen bij de jaarrondpaviljoens.
Stichting Nieuwjaarsconcert organiseerde in de Agathakerk een uitbundig concert
met medewerking van vele Zandvoortse koren en de Ierse Folk Band ‘Cloggy Dew’.

Door aanhoudende vorst maakte Jules Fransen met medewerking van de brandweer op
de open plaats van het gesloopte Gemeenschapshuis een ijsbaan. Het mooie initiatief
werd letterlijk en figuurlijk kapot geprikt. De kinderen konden wel schaatsen op het
Zwanenmeer.

De lift in flatgebouw ‘de Helm’ was meerdere malen defect.
De nodige reparaties lieten, volgens de flatbewoners, vaak te
lang op zich wachten. De ladderwagen van de lokale brandweer moest er zelfs aan te pas komen om een dame met
rollator op de juiste etage thuis te brengen.

In ijzige kou en sneeuw bezocht, al sinds 1946, een delegatie van Stichting Democratie en
Media het familiegraf van Wim Gertenbach op de algemene begraafplaats. Zij herdenken
elk jaar Gertenbach die met nog een aantal andere Paroolmedewerkers op 5 februari
werd gefusilleerd.
Het kunstwerk van Groot Bentveld blijft ook in de gemeenteraad veel aandacht trekken. Burgemeester Niek Meijer en
wethouder Belinda Göransson lichtten in een vergadering
de vergunningsverlening toe. Een week later ziet eigenaar
van Groot Bentveld Jack Bakker vanwege teveel commotie
af van plaatsing van het omstreden kunstwerk.
Een delegatie van de KNRM herdacht de in 1937 omgekomen redders. Tijdens een oefening
verloren 2 bemanningsleden het leven nadat de roeiboot was omgeslagen.

Willeke Alberti verzorgde voor de 90e verjaardag
van een goede relatie van haar een verrassingsoptreden in het Huis in de Duinen.

De Zandvoortse watertoren met erbij de woning ‘Villa Maris’, 9 garages en 1.500 m
grond wordt voor € 2.000.000 te koop aangeboden.

De nieuwe vuilnisophaler uit Alkmaar hield
zich strikt aan de veranderde ophaalregels
voor grof vuil, wat een kleine vuilnischaos
veroorzaakte.

Er lag opeens ontzettend veel olie op het strand wat veel schade veroorzaakte aan het
meubilair van de strandpaviljoens. Het was onbekend waar de olie vandaan kwam.
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De gemeenteambtenaren deden mee met een ludieke actie op de landelijke warme
truiendag. Doel van deze dag is de Co2 uitstoot te reduceren.
De winkelstraten Kerkstraat en Haltestraat werden visueel aan elkaar gekoppeld via het
Raadhuisplein met de vierkante bestrating zoals in de Kerkstraat. Dit moet het winkelend
publiek stimuleren om van de ene winkelstraat naar de andere te lopen.
Tijdens de door de VVV georganiseerde Kids
Adventure Week werd de 7-jarige Beyonce van Eck
benoemd tot kinderburgemeester. Tijdens deze week
heeft ze, samen met de ‘echte’ burgemeester, de taken verdeeld.
Plaatsgenoten Arjan de Boer en Johan van Marle leverden een geweldige prestatie bij de
alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk.
Badmintonster Imke van der Aar deed mee met het Nederlandse Jeugdteam U15 aan het
8 Nations toernooi en won een bronzen medaille en een beker.
De maand februari was de koudste maand sinds 1956.
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maart APRIL
Bij wijze van proef werd de Haltestraat op zondagen een autovrije winkelstraat.
Winnaars van het debat jeugdraad werden Niki Jacobs en Talitha Paap. Als prijs gingen
zij lunchen met burgemeester Niek Meijer en zijn vrouw.
Hanneke Mel gaf de voorzittershamer van de strandpachtersvereniging door aan Rob
Petersen, de nieuwe eigenaar van Beachclub Far Out.
De lift van flatgebouw De Helm weigerde ook in maart regelmatig.
Het parcours van het wandelevenement 30 van Zand
voort was flink vernieuwd en trok 750 wandelaars meer
dan het jaar daarvoor. Bij aankomst in het centrum werden de wandelaars met rode rozen ontvangen.
De inloopavond in het Rode Kruisgebouw over de invoering parkeervergunning voor
Oud Noord en Park Duijnwijk liep flink uit de hand. Er kwamen heel veel meer bewoners
dan verwacht.
De nieuwe predikant van de Protestantse gemeente ds. Dr. Teunaard v.d. Linden werd
onder veel belangstelling geïnstalleerd.
Een aantal bewonersgroepen, VVE’s en het Ondernemers
Platform Zandvoort gingen de gezamenlijke uitdaging aan
tegen de komst van windmolens voor de kust van Zandvoort
(en Noordwijk).
Noodgedwongen stemde de plaatselijke Rode Kruis in met de fusie van het Nederlandse
Rode Kruis. Heftig protest ging daar wel aan vooraf.
De vijfde editie van de Kinderkunstlijn werd geopend in de centrale hal van het gemeentehuis, met medewerking van theaterschool ‘Het Nest’.
De weergoden waren gunstig gestemd tijdens de 5e editie van de Runners World
Zandvoort Circuit Run. Het was weer een groot succes.
De Zandvoortse Redding Brigade vierde haar 90-jarig bestaan uitbundig met o.a. een
receptie, een filmavond en een mini-expositie in het Juttersmu-ZEE-um.
Vijf artistiek beschilderde banken, vervaardigd door
Zandvoortse kunstenaars, werden onthuld en kregen tijdelijk een plaats op het Raadhuisplein. Uiteindelijk zouden
de bankjes op de boulevard worden geplaatst.
De bouwstop die door een aantal omwonenden van het Louis Davids Carré was aangevraagd, is door de Raad van State afgewezen. AM kan hierdoor starten aan de volgende
fase van de bouw van woningen in het LDC.
De Zandvoortse judoka Glen Koper haalt de 3e plaats bij het internationaal toernooi
Bremen Masters.

Het parkeerbeleid en met name het ‘Anti Parkeer Regime Zandvoort’ (APRZ) stond en
staat volop in de belangstelling. Het eerste succes van de actiegroep werd binnengehaald: de invoering van de parkeervergunningen in Oud Noord en Park Duijnwijk,
dat op 1 april zou plaatsvinden, werd voorlopig uitgesteld.
Daarentegen was het op zondag afsluiten van de Haltestraat voor auto’s slechts
een kort leven beschoren. In diezelfde straat werd de leegstand van een aantal
winkelpanden aangepakt en gingen nieuwe uitbaters aan de slag.

Helaas gold dat niet voor het oudste café van
ons dorp. Het Wapen van Zandvoort, dat 122
jaar lang heeft gefunctioneerd als plaats van
samenkomst om de laatste dorpsroddels aan
te horen en de droge kelen te smeren, moest
definitief de deuren sluiten.

Vreugde was er daarentegen bij de familie Molenaar, die eindelijk de eerste paal
voor het voorlopig laatste jaarrondpaviljoen Thalassa kon slaan.
De toegang tot het dorp werd verbeterd door de officiële opening van de rotonde op
het kruispunt Zandvoortselaan/Kostverlorenstraat/Tolweg en Haarlemmerstraat.
De Stichting ‘Vrienden van
Nieuw Unicum’ mocht een
cheque van € 1.000 in ontvangst nemen na afloop van
het Zandvoorts Kampioenschap
Aardappelschillen, georganiseerd door snackbar Het Plein.
Er werd ook ruim in de beurs getast voor de stichting ‘Knokken
voor Kay’, waarvoor vele acties
zijn gevoerd.
Vier Zandvoortse ingezetenen werden in naam van de koningin gedecoreerd als Lid
in de Orde van Oranje Nassau: Wil Hoenderdos-Knook, Rosaly Emerson, Jan Willem
Groen en Rob Bossink. Op Koninginnedag liep Zandvoort, mede door het schitterende
weer, helemaal vol en tot laat bleef het gezellig.
Het culturele leven bloeide gelukkig nog steeds.
Swingende jazz in De Krocht en bij café Oomstee; diverse
Zandvoortse kunstenaars hielden goedbezochte exposities en ook in de sport werden successen geboekt: de
jeugdige Glen Koper werd voor de derde maal Nederlands
kampioen judo in zijn gewichtsklasse. De Paasraces op het
circuit werden druk bezocht, ondanks de slechte weersomstandigheden.
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MEIjuni
Op 4 mei vond traditiegetrouw de herdenking van de oorlogsslachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog plaats. Zowel bij het Joods monument als in de Protestantse kerk en bij het
monument Van Lennepweg/Linnaeusstraat waren opvallend veel jeugdige belangstellenden aanwezig. Een zeer positieve ontwikkeling.
Bevrijdingsdag bood zowel voor jong als oud veel plezier. Aan de vossenjacht voor de
kleinste Zandvoortertjes werd door zestig kinderen deelgenomen, terwijl in De Krocht de
seniorenbingo werd georganiseerd met mooi pianospel van Hein Schrama.
De KNRM en de reddingsbrigades van Zandvoort en
Bloemendaal hielden een grote gezamenlijke oefening ter voorbereiding op het aankomende zomerseizoen. Een geruststellend idee, net zoals het verkrijgen
van de 22e Blauwe Vlag, een internationale onderscheiding voor stranden die veilig en schoon zijn.
Naast de gedecoreerden in april werd in mei Ankie Joustra zelfs dubbel in het zonnetje
gezet. Zij werd in eerste instantie voor haar vele verdiensten voor het Genootschap Oud
Zandvoort tot erelid benoemd, maar even later mocht zij uit handen van burgemeester
Niek Meijer de Waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort ontvangen. Dit voor het feit
dat zij ruim 50 jaar vrijwilligerswerk heeft verricht.
Het culturele leven in Zandvoort tiert welig. Dat was merkbaar bij de diverse voorstellingen van de in september 2011
opgerichte theaterschool Het Nest. In het Circustheater
gaven zowel de jeugdgroep, bestaande uit maar liefst 30
kinderen, als de volwassen acteurs blijk van hun kwaliteit. Het ANBO-koor Voor Anker verraste de bewoners in
Huis in de Duinen met een muzikaal optreden, dat zeer
gewaardeerd werd.
De signeersessie van de 69-jarige tweelingzussen Louise en Martine Fokkens van hun boek
‘Ouwehoeren’, trok veel belangstelling bij de Bruna.
Sportief gezien was het een zeer goede maand voor het 15-jarige voetbaltalent keepster
Kelly Steen, die samen met het voor haar onbekende team U17 kampioen van Nederland
werd.
De Jeu de Boulesvereniging ZVM vierde eveneens een feestje in verband met het 10-jarig
jubileum. Voor de 20e keer werd het Hotsknotsbegoniatoernooi, het landelijk grootste
toernooi voor de lagere voetbal seniorenelftallen, gehouden.
Olympia’s Tour 2012 ging in Zandvoort van start met
zowel de proloog als de echte tour. Achteraf was lang
niet iedereen enthousiast over dit wielerspektakel.
Later (eind december) zou blijken dat de gemeente
af wil van het nog 2 jaar doorlopende contract, gezien de hoge kosten en het weinige voordeel voor
Zandvoort zelf, ondanks leuke randactiviteiten.
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Alweer voor de vierde keer
was het culinair genieten tijdens Culinair Zandvoort op het
Gasthuisplein. Vele horecabedrijven, zowel uit het dorp als
van het strand, lieten de grote
menigte bezoekers proeven van
hun culinaire kunsten en dat
was wederom een groot succes.

Dat gold eveneens voor de openlucht vismaaltijd, waarbij leden van De Wurf zich
behoorlijk moesten inspannen om de 250 deelnemers van een warme maaltijd
te voorzien.
Maar liefst 450 mensen namen deel aan de Wandel4daagse. Later in de maand
volgde de tiende editie van de Fiets4daagse.
Na 23 jaar nam pastor Dick Duijves afscheid
van de parochies Sint Agatha en Antonius
Paulus. De vele kerkgangers die zijn afscheid
bijwoonden zagen dat burgemeester Meijer
hem de Waarderingsspeld opspeldde. Ter
gelegenheid van zijn emeritaat werd eenmalig een glossy magazine uitgegeven met
de toepasselijke titel: ‘a Dieu.’
Kinderen konden zich heerlijk uitleven tijdens de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag
op het parkeerterrein van het winkelcentrum Nieuw-Noord. Voor jong en oud is het
zeer plezierig dat de bioscoop in Circus Zandvoort weer volop in bedrijf is.

Op 30 juni vond de landelijke Veteranendag
plaats. Ook aan de Zandvoortse veteranen
werd aandacht besteed; zij werden door burgemeester Niek Meijer hartelijk ontvangen
in de raadszaal.

De brandweer gaf een door vele inwoners geziene demonstratie van de diverse
handelingen, die zomaar in de praktijk kunnen voorkomen. Dit leidde er mede toe
dat zich vier sollicitanten voor de broodnodige uitbreiding van het korps aanmeldden. Een mooi resultaat. De veiligheid van Zandvoort werd verder vergroot door
een proef van zes maanden met cameratoezicht in het centrum.
De jaarlijkse strandbridgedrive in zestien strandpaviljoens trok 500 enthousiaste
denksporters. Bij de Watersportvereniging werd het Nederlands kampioenschap
kite course racing georganiseerd en alle Zandvoortse sportkampioen 2011-2012
stonden met foto en al in de krant.
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juliaugustus
Bij binnenkomst in Zandvoort
zijn plaatsnaamborden verschenen met de tekst ‘Zandvoort aan
Zee’. Dit initiatief van de Stichting
Zandvoort Promotie is bedoeld als
extra stimulans om (buitenlandse)
toeristen naar de badplaats te lokken. Overigens blijft de badplaats
gewoon Zandvoort heten…

De vaste bewoners van Caravanpark Sandevoerde luidden de noodklok! De onzekerheid over de toekomst van het park en de alsmaar stijgende kosten (stageld
en gemeentelijke belastingen) zorgen ervoor dat veel bewoners die er soms al
tientallen jaren met veel plezier verblijven, nu overwegen het park voorgoed te
verlaten.

Op een informatieavond van de gemeente en De Key zijn nieuwbouwplannen getoond voor de Sophiaweg. Iedereen was enthousiast over het ruim opgezette project.
Of het ook snel gaat worden gerealiseerd, lijkt gezien de crisis niet voor de hand
te liggen.
Het eerste zomerfestival stond in het teken van salsa. De weergoden waren
Zandvoort eens goedgezind, waardoor het een sfeervol en gezellig evenement
werd met veel publiek op de verschillende locaties.
De autovrije Haltestraat op zondag is al weer verleden tijd. Mede door enkele slechtweer-zondagen waren de winkeliers de afsluiting snel zat. Vrij baan dus weer voor
de auto’s!

Voor Jazz Behind the Beach gold dit jaar: goede wijn behoeft geen krans. Namen
die klonken als een klok brachten op verschillende locaties heerlijke jazzmuziek. Ook
Jazz Behind the Bar, een dag eerder bij een groot aantal horecazaken, was muzikaal
geslaagd. Jazz on the Beach bleef beperkt tot Beach Club Tien met de Mainstrain
Jazzcombo.

De Karavaan, een reizend Noord-Hollands
theaterfestival, deed voor het eerst
Zandvoort aan. Met het Badhuisplein als
middelpunt viel er te genieten van kleinkunst met een grote K.

De Zomermarkt had eindelijk eens mooi weer! Dat zorgde samen met drukte op het
circuit en op het strand voor een topweekend wat publieke belangstelling betreft.

Een zomerse wolkbreuk zette delen
van Zandvoort onder water. Dat zou
niet meer mogen gebeuren, gezien
de aanpassingen van een paar jaar
geleden. Wellicht was de oorzaak dit
keer een menselijke fout: het weghalen van putdeksels.

Het Gasthuishofje is na een grootscheepse renovatie weer als nieuw. Bewoners en
De Key zijn beide heel tevreden. Het monument moet zo weer zeker 25 jaar meegaan.
Groen licht van de rechter voor de bouw van de Natuurbrug aan de Zandvoortselaan.
Helaas voor de damherten mogen zij nog geen gebruik maken van de overgang. Ze
zullen worden tegengehouden door hekken!
De schoonheid van de Poststraat kwam tot wasdom tijdens de kunstmanifestatie
Place du Tertre. Dit stukje Zandvoort kan de vergelijking met een sfeervol Frans
kunststraatje glansrijk doorstaan.
De kermis, voor het tweede achtereenvolgende jaar op het Badhuisplein en langs
boulevard De Favauge, was dit jaar een
doorslaand succes. Mede door het prachtige zomerweer was de belangstelling
overweldigend.

Hoogtepunt van het raceseizoen in
Zandvoort is nog altijd de DTM. De belangrijkste race werd gewonnen door
de Italiaan Eduardo Mortara. Een andere
racetopper was de Historic Grand Prix.
Behalve op het circuit waren de historische raewagens ook in het dorp te bewonderen. Wat een geweldig lawaai en
wat heerlijk om die ouderwetse benzinelucht voor even in te ademen!
Het Juttersmu-ZEE-um beleefde stormachtige weken. Niet door het weer, maar
door de publieke belangstelling; het liep storm!
Het EK Zandsculpturen werd gewonnen door de Portugese Nederlander Michel
de Kok met zijn St. Joris en de draak. Overigens waren ook de andere kunstwerken
van zand van hoge kwaliteit. Helaas konden vandalen niet van deze kunstwerken
afblijven. Schande!
Timmerdorp Zandvoort betekende een week lang feest voor de
jeugd. Van schroothout werden
de mooiste gebouwen gecreëerd.
Hoogtepunt was het na afloop
in brand steken van de eigen
bouwsels.
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september oktober
De strandpachtersvereniging eiste in een brief aan het college dat alle ventkarren van
het strand moeten verdwijnen. Raadslid Cees van Deursen denkt daar totaal anders
over: “een haring eten op het strand doe je traditioneel aan de kar!”

Culture at the Beach, een combinatie van dineren en cabaret, leverd het mooie bedrag
op van € 10.000 voor twee projecten van Lionsclub Zandvoort. De vier strandpaviljoens
waren al weken vooraf uitverkocht.

Dat Zandvoort qua groen meer te bieden heeft
dan je zou verwachten, werd duidelijk op de landelijke Open Monumentendagen, waarvan het
thema dit jaar ‘Groen van Toen’ was. Wie de moeite
nam aan een van de rondleidingen mee te doen
(wandelend of fietsend) kon met eigen ogen zien
dat Zandvoort over best veel groen beschikt.

De nieuwe pastoor voor de katholieke parochie in
Zandvoort, Matthieu Wagemaker, werd op het strand
hartelijk welkom geheten. Later deze maand werd hij
in de Agatha kerk geïnstalleerd.

De Zandvoortse Wendy Versteeg heeft een wedstrijd gewonnen van Dove met een
zelfgemaakte geur. Die is opgebouwd uit meiklokjes (ofwel Lelietjes van Dalen) en
pistache. Dat laatste mede door haar voorliefde voor pistache-ijs.

De Korendag was weer een groot succes. Het thema ‘zestiger jaren’, sprak velen aan.
Het Openbaar Ministerie eiste 15 jaar in hoger beroep voor de dader van de aanslag met
een bijl bij de spoorwegovergang aan de Vondellaan.
De pas 13-jarige Rachel Plantinga maakte haar première op het witte doek.
Het college van B&W maakte bekend dat de tekorten in de komende jaren zich opstapelen.

Dat je meer kan doen met zwerfafval dan het
op het strand dumpen, werd duidelijk na de
Keep it Clean Day. Vrijwilligers brachten een
berg zwerfvuil bijeen, waarvan een prachtig
kunstwerk werd gemaakt in de vorm van een
vis. Het werd tentoongesteld in het muziekpaviljoen.

De dameszanggroep Music All In vierde haar eerste lustrum met een muzikale modeshow. De nachtegaaltjes showden op een heuse catwalk de nieuwste wintermode
van kledingzaak Nenz. De getoonde kleding was daarbij net zo gevarieerd als de
zangshow. Voor herhaling vatbaar!
Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat ging zeker op tijdens de Nationale
Burendag. In Zandvoort werd meegedaan door bewoners van de Haarlemmerstraat,
buurtvereniging Soentje (Oud-Noord) en OOK Zandvoort (Nieuw-Noord).
Groen licht voor een fietspad aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Hierdoor ontstaat een doorgaande fietsroute van het zuiden van Amsterdam via de
Haarlemmermeer naar Zandvoort. De aanleg begint eind 2013.
Het laatste septemberweekend in
Zandvoort was overvol met leuke evenementen, zoals het traditionele Stads- en
Dorpsomroepers Concours (onze Gerard
Kuijper viel helaas niet in de prijzen), het
Hazes Meezingfeest bij Café Oomstee
(Ton had niet verwacht dat het zo’n happening zou worden!) en het Shantykorenen Zeeliederenfestival (goed weer, dus
veel publiek).
14

Het bestuur van de afdeling Zandvoort van de ANBO stapt op. Ze kunnen zich niet herkennen in de lijn die de landelijke overkoepelende organisatie voor ogen heeft. Een nieuwe
vereniging, Seniorenvereniging Zandvoort, was in de maak (en is inmiddels een feit).
De Carmina Burana was opnieuw een goot succes in Zandvoort. Een volle Agatha kerk
heeft werkelijk genoten van het prachtige muziekstuk.
De gemeente geeft aan minder geld in de groenvoorziening te kunnen stoppen. Een oproep aan
Zandvoorters om een openbare plantenbak te adopteren, is het gevolg.
Ard Keff is voor de derde keer op rij kampioen geworden van de DNRT, een nationale
raceklasse voor amateurs.
Er ontstond onrust door het ontbreken van een hek langs de Algemene Begraafplaats
wegens vernielingen. De burgemeester wil het hek niet plaatsen om het open karakter
van de begraafplaats te benadrukken.
Inge Kensen-Ottenhof kreeg via burgemeester Niek
Meijer de Bronzen Carnegie Medaille voor haar heldhaftige optreden tijdens de aanslag met een bijl bij de
spoorwegovergang aan de Vondellaan.
De bibliotheek voor de Brede School werd door wethouder Gert Toonen geopend.
Arnold Bluijs is de winnaar geworden van het Open Nederlands Kampioenschap
Garnalenpellen. De eerste man die dat lukt.
Het Winter Endurance Kampioenschap op Circuit Park Zandvoort gaat weer van start.

Jaaroverzicht 2012

november december
Voor velen was het weer genieten tijdens de door VVV Zandvoort georganiseerde Nationale
50+ dag. Door de regen was de animo wel iets minder groot dan voorgaande jaren.
Aansluitend vond ook weer de ‘Neem je niets voor en doe van alles’-week plaats.
Opnieuw commotie over ‘het hek’ in Bentveld. De Hoorcommissie stelt de opdrachtgever in
het gelijk. Eind november werd bekend dat het college voet bij stuk houdt. Het Bentveldse
hek mag niet gebouwd worden.
De bouw van de natuurbrug Zandpoort gaat van start. Begonnen wordt met zandtransporten vanaf de Noordwest Natuurkern, een plek even ten noorden van Parnassia waar
aan een project wordt gewerkt om te komen tot meer oorspronkelijke duinen, naar de
locatie aan de Zandvoortselaan.
Burgemeester Niek Meijer en kunstenares Ans
Markus openen de overzichtsexpositie Kunstoog
in het Zandvoorts Museum. Dit gebeurde in het
kader van de landelijke Kunstweek 2012.
De Zandvoortse kunstuiting KunstKracht 12 trok heel veel bezoekers.
De jaarrondstrandpaviljoens maakten bekend dat zij het parkeergeld, dat hun gasten door
de weeks tussen 18.00 en 20.00 uur moeten betalen, zullen verrekenen op de kassabon.
Tevens protesteren zij tegen de gemeente, die het parkeren op de boulevards in de winter
niet vrij wil geven.
Zandvoort heeft een nieuwe teamchef voor de politie gekregen. Het is Michel Groenendaal,
een 38-jarige politieofficier. Met de komst van de nationale politie zal bureau Zandvoort
worden uitgebreid.
In het oude Dolfinarium werd een hele grote wietkwekerij ontdekt. Duizenden planten
en stekken worden vernietigd.
Professioneel biljarter Dick Jaspers gaf een demonstratie/ les in café Oomstee.
De Erfgoedlijn werd door burgemeester Niek
Meijer en wethouder Gert Toonen geopend.
Een kist met hedendaagse attributen, aangedragen door basisschoolleerlingen, gaat voor
100 jaar de kluis in.
Sinterklaas werd weer welkom geheten. Echter de burgemeester was er niet. Die probeerde
zelf als Zwarte Piet de daken op te gaan.
Snackbar Het Plein werd gekozen tot
Ondernemer van het Jaar. Het jaar waarin het
15-jarig jubileum werd gevierd, kon toch al niet
meer stuk. In de landelijke ranglijst van de cafetaria top 100 eindigden ze dit jaar als nummer 9.

De gemeente Zandvoort kreeg de Zilveren Award van
milieuorganisatie Eco XXI en is daar zeer verguld mee.
Bekend wordt dat Zandvoort doorgaat met de ECO
XXI maar stopt met de Blauwe Vlag.

Galerie Artatra kreeg een zeer eervolle uitnodiging voor de Masters of LXRY in de RAI in
Amsterdam, de beurs die voorheen Miljonair Fair heette.
Het afgelopen seizoen is waarschijnlijk het laatste geweest voor de Zandvoortse honkballers. Het team is uit elkaar gevallen en nieuwe aanwas ontbreekt.

Het eerste weekend van de maand bracht een
hoop sneeuw. Inwoners klaagten vanwege het
tekort aan strooien.

Vandalen hadden weer de leegstaande watertoren op het oog. Er werden opnieuw veel
vernielingen aangericht.
Zowel Hans Willemse als Ron Klaasse Bos ontvingen een Koninklijke Onderscheiding.
Beiden hebben zich belangeloos sedert 25 jaar voor de gemeenschap ingezet.
Het toneelstuk van toneelvereniging Wim Hildering was een doorslaand succes.
De talentvolle badmintonkinderen van de familie Van der Aar sloegen weer toe. Dankzij
hun geweldige prestaties kan men in badmintonland niet meer om ze heen.
De bulkcarrier Ocean Victory kwam op de
Noordzee in ernstige problemen. Het schip werd
door de sterke stroming en de harde wind richting
Zandvoort gedreven, maar 2,5 kilometer voor de
kust lukte het de hulpdiensten om het schip te
verankeren. Uiteindelijk werd ze twee dagen later
met succes naar IJmuiden gesleept.
De schaatsbaan is weer geopend. 6 januari 2013 is de laatste dag dat Zandvoort op deze
baan kan schaatsen.
Tijn Akersloot is benoemd tot Erelid van de Zandvoortse Strandpachtersvereniging.
Henk Kommer, wijkagent Centrum en Horecacommandant heeft Zandvoort verlaten.
Hij kreeg een groots afscheid tijdens een receptie.
De stichting Zandvoortse4daagse is de vrijwilligersorganisatie van het jaar. Vrijwilliger
Hein Schrama kreeg de aanmoedigingsprijs.
Het wordt bekend dat Woonstichting De Key in zwaar weer is gekomen. Afgevraagd
moet worden of de prestatieafspraken wel allemaal gehaald kunnen worden. 2013 zal
dat moeten uitwijzen.
15
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Voor alle ZandvoortPashouder

Lijst van deelnemende bedrijven

Algemeen:

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

Hele maand december voor Pashouders:

Feestelijke vleeswaren

Grande reserve
Champagne Vilmart
normale prijs € 42,95
Nu voor maar € 35,-

Runderham, Pepersalami of Wildgehakt met noten.

Verzorging en vrije tijd:

Naar keuze 100 gram: € 1,98

kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Hair & Beauty by Siebe - 06-27865086
Orangerie | Beauty | Zandvoort - 023-8885157
Remy Draaijer - 06-54323689
The Bootcamp Club - www.thebootcampclub.nl
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht
WelnessPraktijk Ixchel - www.praktijkixchel.nl

Voor geur en kleur
in uw huis zijn alle
scent chips weer binnen
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

wELLNESSPrAkTijk
Nu met Zandvoort Pas;

HOT CHOCOLATE
MASSAGE
www.PrAkTijkixCHEL.NL

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

10%

*Korting geldt niet op aanbiedingen

ing

kort

Wonen en onderhoud:

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

PERSONAL TRAINER
1e maand
10% korting

Remy Draaijer
remydraaijer@gmail.com
www.remydraaijer.com
0235731835/0654323689

Horeca:

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

Ook voordelig winkelen in Zandvoort?
Pashouders opgelet:

Vraag nu uw ZandvoortPas 2013 aan!
Voor € 5,- profiteert u in heel 2013
van vele aanbiedingen en voordelen.

Nog geen ZandvoortPas?

Bestel dan nu uw eigen ZandvoortPas!
Voor € 7,50 ontvangt u een ZandvoortPas 2013
(geldig van 01-01-2013 tot en met 31-12-2013)

5%

korting*

2013
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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.

rs de aanbiedingen van deze week

2012

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

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

Voor pashouders,
een fles huiswijn
voor € 13,50 (i.p.v. € 15,50)
WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 31 DECEMBER T/M 3 JANUARI
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

ZandvoortPas 2013

Alle nieuwe ZandvoortPassen die voor 24/12 zijn aangevraagd/verlengd,
worden deze week per post verstuurd.

Wilt u ook profiteren van winkelen in uw eigen dorp?

Bestel nu de ZandvoortPas 2013
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

2013

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 F1

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 2013 tot en met 31 december 2013. Uw op naam gestelde ZandvoortPas wordt, tezamen met een welkomstkado eind december,
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

WINTERBANDEN

Gascontrol Haarlem BV
December aanbieding:
Het leveren en monteren van een Remeha Calenta CW5
incl. iSense klokthermostaat. Deze HR CV ketel zal aangesloten worden op de bestaande leidingen en rookgasafvoer.
Totaal prijs inclusief BTW € 1700.Ook bieden wij een onderhoudscontract aan voor € 90.inc. BTW per jaar.

Voor meer informatie :
info@gascontrolhaarlem.nl of 023-526 4886

Glaszettersbedrijf
Van Aacken Zandvoort
Tel. 023-5720480 of 06-41374921
E-mail: aacken@kpnmail.nl

Alle medewerkers van
Bandenservice Van der Veld
wensen u
een gezond 2013!

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.

Plaatsen alle glassoorten
Geen voorrijkosten
Glasschade

P.S. Let op onze aanbiedingen!
Specialist voor al uw bloemwerken.

APK

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop
Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

Bewoners van Zandvoort altijd 10% korting
Spoedreparaties

Wij wensen u een
gezond en bloemrijk 2013

 023-5719013

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

Wij wensen u een
goed verzekerd 2013
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Home Sweet Home.
Met wat hulp van ViVa!
ViVa! Hulp & Zorg Thuis
bel 088 995 8000
www.vivazorggroep.nl
20

ViVa! Zorggroep

Tel. 023-532 2010
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur

ZANDKORRELS
Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Pedicure Carla
gespecialiseerd in het
behandelen van
ingegroeide teennagels
en het verwijderen
van pijnlijke likdoorns.
Gediplomeerd in de
reumatische- en diabetische voet. Pro-voet lid.
15 jaar ervaring.
tel. 06-46098919
www.pedicurezandvoort.nl
.........................................................
Op korte termijn op
zoek naar een
betaalbare stucadoor?
Bel voor een vrijblijvende
prijsopgave naar
Taylor Stucadoors!
Gespecialiseerd in
traditioneel stucwerk.
06-14622349
.........................................................
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
De leukste kringloopwinkel
in de regio!
Nu grote collectie
2de hands kleding.
Wij halen ook
bruikbare spullen op.
Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48
Zandvoort
06-53693409
.........................................................

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
.........................................................

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.
.........................................................

Garage te huur
Van Galenstraat
€ 120,- per maand
06-53256274
.........................................................
Burgemeester, wethouders
en medewerkers van de
gemeente Zandvoort: het
heeft wat geduurd maar
dan heb je wat. Bedankt
voor de veilige verlichting
Vinkenstraat/De Schelp
.........................................................
Gespecialiseerd
in Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar
Zandvoort
Voor uw APK, alle onderhoud,
reparaties en onderdelen
Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 0653231754

GLAS IN LOOD
Valk Glasstudio
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)
.........................................................
Een sportieve start in
januari met tennisles 18+
seniorenles voor beginners.
Op
Tennisschool Zandvoort.nl
vind je alle info

SKiP wenst voor iedereen
een jaar vol liefde,
geluk en gezondheid.
En vanzelfsprekend veel
plezier met de kinderen!
Natuurlijk bij SKiP!
www.pippeloentje-pluk.nl
.........................................................
Ik wil Eugene
nomineren voor de
aardigste buurman 2012
van Zandvoort.
.........................................................
Beloning € 100!
voor getuige van ongeval
in Oranjestraat.
Op 14-08-2010 remde
een fietser achter een rode
auto, sloeg over de kop
en bleef bewusteloos
liggen. Slachtoffer werd
met ambulance naar
ziekenhuis vervoerd.
Svp dringend mailen naar:
peter.bertram@
netcologne.de
.........................................................
Pedicure Carla
wenst u hele fijne
feestdagen en een
gelukkig en gezond 2013.
In het nieuwe jaar ontvangt
u bij een pedicure
behandeling, hotstone
massage en/of reiki sessie een leuke attentie.
Voor een plezierige en
pijnloze behandeling
waar u de baas blijft
over uw voeten gaat u
naar Pedicure Carla.

Zandvoortse Courant • nummer 52 • 27 december 2012

Een veilig Oud & Nieuw
De politie van Zandvoort heeft voor leerlingen van de

groepen 7 en 8 van de Zandvoortse basisscholen een

voorlichtingsmiddag georganiseerd, waarbij de gevaren
van het afsteken van vuurwerk werden toegelicht. Aan de
hand van toch wel aangrijpende beelden werd het één en

ander uitgelegd, maar wat nog belangrijker was: de kinderen kregen ook handige tips waar ze wat mee kunnen.
Natuurlijk zitten er aan het
gebruik van vuurwerk veel risico’s. Erg gevaarlijk is het om
vuurwerk in je hand af te steken. Als het pakketje ontploft
kunnen hier zeer ernstige
gevolgen van komen, bijvoorbeeld als het lontje te snel
afloopt. Draag verder kleding
van katoen of wol. Vonken
branden direct gaten in
kunststof kleding, een nylon
jas kan gemakkelijk vlamvatten. Zet vuurpijlen in een fles
met zand, dan staat het stevig
en vliegt de pijl in de goede

richting. Steek vuurwerk aan
met een aansteeklont of met
een brandende sigaret.
Tot slot werden de kinderen
een goed en veilig begin van
het nieuwe jaar toegewenst
en op het hart gedrukt dat
vuurwerk alleen op 31 december vanaf 10.00 uur afgestoken mag worden. De
jongeren die zich daar niet
aan houden kunnen, als ze in
de kraag worden gevat, een
taakstraf via bureau Halt tegemoet zien.

€ 1.000 voor De Branding
De Branding, de gesloten afdeling van het Huis in de Duinen, krijgt € 1.000 dankzij de actie ‘Wensen komen uit

bij DekaMarkt’. Stichting Pluspunt Zandvoort en Nieuw
Unicum kregen respectievelijk € 750 en € 500.

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

Eric Peters heeft een cheque voor De Branding

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij:
1) De redactie van de krant, Bakkerstraat 2c
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eric Peters, filiaalmanager
van DekaMarkt Zandvoort:
“Vanaf 13 november ontvingen onze klanten bij diverse
actieproducten dukaten. Zij
mochten die deponeren in
een bus voor één van de, vooraf geselecteerde, drie lokale
goede doelen.” Afgelopen
zaterdag overhandigde hij
de bijbehorende cheques
aan vertegenwoordigers van
de drie goede doelen.
De Branding gaat dit bedrag
besteden aan een vrieskist,

zodat er uit voorraad gekookt
kan worden voor deze groep
senioren. Pluspunt Zandvoort,
die sinds 2006 een midweekvakantie organiseert voor circa 20 kinderen, zijn heel blij
met de € 750. Monique v.d.
Mije van Pluspunt Zandvoort:
“Dit is een welkome bijdrage,
doordat allerlei subsidiepotjes verdwijnen, kwam deze
midweek op de tocht te
staan.” De 3e prijs voor Nieuw
Unicum wordt besteed aan
een levendig kerstdorp, dat zij
volgend jaar willen realiseren.
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 52 - 2012

Vergadering college

ingekomen 18 december 2012, 2012-VV-141.
- Thorbecekstraat 11 en 13, gebruik van een winkelpand, ingekomen 18 december 2012, 2012-VV-142.

nen 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.

Begrotingswijzigingen

Bentveld:
- Westerduinweg 34, kappen van tien bomen rondom het huis,
ingekomen 14 december 2012, 2012-VV-143.
- Zandvoortselaan 341, kappen boom op erfafscheiding, ingekomen 19 december 2012, 2012-VV-144.

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.
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 18
december 2012 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en
op de website via raadsnet.

Parkeerverordening 2013 en
Parkeerbelastingverordening 2013

In de vergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 vastgesteld. Deze verordeningen
treden in werking op 1 januari 2013 en liggen ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de website. De Parkeerverordening 2013 betreft de beschrijving van de parkeervergunningen en de aanwijzing van de vergunningengebieden.
De Parkeerbelastingverordening 2013 beschrijft de daarbij
behorende vergunningentarieven en de parkeertarieven voor
het parkeren bij de parkeerautomaat. Met het vaststellen van
de Parkeerverordening 2013 en de Parkeerbelastingverordening
2013 worden o.a. de volgende wijzigingen van kracht: bij het
betalen van de parkeerbelasting verandert de minimale inworp
van €0,20 naar €0,50 en het parkeren bij gehandicaptenparkeerplaatsen zal daar waar aangegeven gratis zijn.

Legesverordening 2013-1

In de vergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Legesverordening 2013-1 vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013 en ligt
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat binnenkort op de website.

Beleidsnota Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2013 t/m 2016 en Verordening wet maatschappelijke
ondersteuning Zandvoort 2013.

In de vergadering van 18 december 2012 heeft de gemeenteraad van Zandvoort de Beleidsnota Wet maatschappelijke
ondersteuning 2013-2016 vastgesteld en de Verordening wet
maatschappelijke ondersteuning 2013, vastgesteld. In de beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2013 - 2016
gemeente Zandvoort presenteert de gemeente Zandvoort
haar visie op het dynamische veld van de maatschappelijke
ondersteuning voor de komende vier jaar.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning

(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kerkstraat 10, bouw van een winkel en vier appartementen,

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.

Evenementenvergunningen verleend

Er is een doorlopende evenementenvergunning verleend aan
het Circuit Park Zandvoort, Burg. van Alphenstraat 108 voor
2013-2017 in verband met autosportevenementen, motorsportevenementen en andere evenementen.

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 indie-

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.

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.

Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

iPad, maak optimaal gebruik van de iPad
Om deze 2 bijeenkomsten te volgen dient u in het bezit te zijn van een
Apple iPad, enkel Apple iPad.
De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat
met talloze mogelijkheden.
Dinsdag15:00 – 17:00		
5 februari & 12 februari

Typevaardigheid vanaf 8 jaar
We maken gebruik van het programma typeworld. Je leert spelenderwijs blind typen met 10 vingers! Het is de bedoeling dat de cursisten
thuis 10 tot 15 minuten per dag oefenen.
Donderdag 15:30 – 16:45		
31 januari t/m 25 april

Power Point
Powerpoint is het toonaangevende programma op het gebied van
presenteren: zowel op zakelijk gebied als in de privésfeer.
Maandag 19:30 / 21:30		
21 januari / 25 februari

Picasa Fotobewerking
In deze cursus leert u in 6 lessen hoe u op een leuke en makkelijke
manier meer kunt doen met uw zelfgemaakt foto's.
Donderdag 19:30 – 21:30 		
28 februari t/m 4 april

Excel
Het meest gebruikte rekenprogramma
Dinsdag 19:30 – 21:30		

26 februari t/m 26 maart

Open Atelier
Onze nieuwe docente Mona Meier Adegeest laat u uw mogelijkheden
van tekenen en schilderen zien.
Dinsdag 9:30 – 12:00		
22 januari t/m 16 maart

Beeldhouwen en Boetseren
De cursus is bestemd voor zowel beginners als gevorderden en houdt
rekening met de eigen vaardigheden.
Maandag of Donderdag 19:30 - 22:00 21 januari t/m 22 april

Denderend door de duinen
Wandelen in groepsverband en leren over al wat er leeft.Verzamelen
bij de Duinrand, na afloop koffie drinken bij Pluspunt. Ook bij regen.
Inclusief entree waterleidingduinen en koffie of thee. € 25,- voor 10x
17 januari t/m 28 maart
Donderdag 14:00 – 15:00		

Hatha Yoga 		
Hatha yoga is gymnastiek voor lichaam en geest. Er wordt gewerkt met
eeuwenoude bewegingsvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe
energie en innerlijke kracht. Men leert rustiger en evenwichtiger te
worden.Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning.
Nieuwe 3de groep:
Vrijdag 12:15 – 13:15		
9 januari t/m 17 april

JazzDance 55+Jong
Op hedendaagse muziek gezond en fit blijven.
Elke week bewegen is gezond. Op muziek bewegen maakt het allemaal
een stuk lichter. Er wordt rekening gehouden met leeftijd en vermogen.
Je mag gerust meedoen op een stoel.
10 januari t/m 25 april
Donderdag 14:30 – 15:30		

Zacht en wisselvallig
tot Driekoningen

Dubbele zege voor ZHC
De dames van de Zandvoortsche Hockeyclub (ZHC) hebben

dit jaar lukt het niet om Koning Winter op het pleit te krij-

Eerst werd de thuisploeg aan de zegekar gebonden en

(2009 en 2010) verliep december 2011 ronduit zacht en ook
gen gedurende de slotmaand van 2012. waarschijnlijk blijft

het tenminste tot en met Driekoningen (6 januari) dit weer.
Een traditionele groene
Kerst dus in ieder geval, met
regen en wind. Zo’n weerbeeld tijdens de laatste fase
van december is meer regel dan uitzondering. Een
koude decembermaand met
veel sneeuw blijft toch een
zeldzaam verschijnsel in
Nederland.

te worden al met al.

Na een tijdelijk wat kouder intermezzo met ijzel en sneeuw
in de noordelijkste provincies
Groningen en Friesland, steeg
het kwik op 23 december alweer naar 13-14 graden op
de mildste stekken van het
land. Ook in de periode tussen Kerst en de jaarwisseling
blijft het op vrijwel alle dagen
boterzacht en met name flink
wisselvallig. Tevens waait het
van tijd tot tijd stevig door in
Zandvoort (tot kracht 7).

Het is een kwestie van tijd en
de golftoppen en -dalen van
de stroming moeten anders
gesitueerd worden. Eerst dan
kan bijvoorbeeld een solide
hogedrukgebied goed uit de
verf komen en op termijn
voor een ander (beter) weerpatroon zorgen.

De dagtemperaturen komen
doorgaans uit op een graad
of 9-10 en ook de nachten in
Zuid-Kennemerland leveren
geen kou op met meestal
4-7 graden. Weersbepalend
blijven uiteraard diepe depressies op het bekende traject IJsland-Schotland. In het
kielzog van die diepe lagedrukgebieden worden regelmatig actieve randstoringen
en buiengebieden meegenomen richting de Lage Landen.
December belooft dan ook
een zeldzaam natte maand

Zo’n situatie met een krachtige straalstroom in de bovenlucht kan in theorie wel
zes weken op rij aanhouden.
Voorbeelden daarvan hadden we in 1988, 1989 en 1990,
maar meer recent ook nog in
2007.

Voor diegenen die nog op wintersport gaan is dit weertype
in West-Europa niet bepaald
sneeuwzeker. Ook in de Alpen
komt de zachte oceaanlucht
aan en doet het verticale
vorstniveau regelmatig stijgen tot zo’n 2.200 meter. Zeker
diegenen die op 1.300-1.500
meter hoogte vertoeven kunnen maxima tot 10-12 graden
verwachten. Het is dus zaaks
om het hogerop te zoeken om
goed uit de voeten te kunnen.
Voor meer weerinformatie en
fraaie foto’s, kijk eens op de
geheel vernieuwde website
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto

Als Nederlands je 2de taal is. Kom en ervaar hoe leuk het is!
Donderdag 10:00 – 12:00		
24 januari t/m 18 april
Drastisch in prijs verlaagd: € 55,- voor 12 lessen van 2 uur.

Glas in Lood Voor beginners en gevorderden

Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl T. 023 57 40 330
Voor proeflessen kunt u contact opnemen
met Hella Wanders-Kuiper cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl

zaalhockey

Na twee koude en zeer sneeuwrijke decembermaanden

Nederlands

Glas in Lood is een oeroude ambacht die nog steeds prachtige resultaten geeft. Met behulp van de docent leert men het glas te snijden en in
het lood te zetten.
Woensdag 19:30 – 22:00		
30 januari t/m 27 maart
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In verband met de vervroegde aanlevering van deze
column vanwege de Kerstdagen, was het niet mogelijk een goede voorspelling in tabel te plaatsen.

zondag een dubbele overwinning geboekt in Spaarndam.
daarna koploper Myra, waar Zandvoort eerder met 3-4 van
had verloren.

Verrassend goed spel van
Spaarndam zorgde voor de
rust dat Zandvoort op een
2-0 achterstand kwam. De
tweede helft ging het een
stuk beter voor onze dorpsgenoten. Al vrij snel na rust was
het door goed combinatiespel
dat Fabienne Scipio-Blüme
in scoringspositie kwam,
waar zij goed raad mee wist.
Zandvoort bleef de druk erop
houden en het duurde niet
lang tot de 2-2 op het scorebord werd gezet door Julia
Buchel. Het leek op een gelijkspel af te stevenen, maar vlak
voor tijd was het Irma Keur die
de winnende 2-3 intikte.
De tweede wedstrijd tegen
koploper Myra bracht een gemotiveerd Zandvoort binnen
de lijnen. De eerste confrontatie werd nipt verloren met
4-3, terwijl Zandvoort het betere van het spel had. Het spel
van Zandvoort was bijzonder
goed, wat halverwege de eerste helft werd beloond door

een schitterend doelpunt van
Scipio-Blüme met de backhand. 5 minuten later scoorde ze opnieuw, 0-2. Ondanks
het goede verdedigen van de
Zandvoortse verdedigsters en
doelvrouw Tessa Keur, kwam
Myra terug, 1-2. Na de rust
ontstond hetzelfde spelbeeld
als in de eerste helft: een zeer
aanvallend Zandvoort. Het
was Roos Rückert die ZHC
op een veilige 1-3 voorsprong
bracht. Althans, dat dachten
de speelsters. “Dat Myra een
team heeft dat doorgaat tot
de laatste minuut hebben
we vorige keer ook al ondervonden, al snel stond het 2-3.
Gelukkig dat Irma Keur voor
ons de wedstrijd op slot gooide met eveneens een fraaie
goal. 2-4 met nog een paar
minuten”, aldus coach Jeroen
Hofman na afloop. Vlak voor
tijd kwam Myra nog terug tot
3-4, maar de overwinning was
voor Zandvoort. Sportieve revanche op Myra en terug aan
de kop van de ranglijst.

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:

Accountantskantoor
Huppelschoten
Administratiekantoor
K. Willemse
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bernard Coiffures
Bertram & Brood
Beter Mobiel
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Bruna
Café Bluys
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
De Goedkoopste CV ketel
De Haven van Zandvoort
De Seniorenvereniging
Zandvoort

Dorsman Assurantiën
Emotion by Esprit/
Confet'ti B.V.
Gascontrol Haarlem B.V.
La Bonbonnière
Lunchbreek
Mobiele Poets Centrale
Nenz Damesmode
Oliebollenkraam
Onel Window Dressings
Pluspunt
Studio 118 depenDance
Toko Bintang
Transportbedrijf Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
Van Dam Mode &
Accessoires
ViVa! Zorggroep
Zandvoorts Museum
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