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Heel Zandvoort
in de ban van Circuit Run

Alternatief fietspad
naar Natuurbrug

Afgelopen zondag stond heel Zandvoort in het teken van de Circuit Run. Rondom het

De Klankbordgroep Natuurbrug Zandpoort heeft op

Wij zijn beide paasdagen geopend

Gasthuisplein konden de bezoekers, ondanks de gure wind, genieten van allerlei vormen

fietspad naar de nog te realiseren Natuurbrug over de

Saucijzenbroodje
Desem wit of bruin
Paas brood 500 gr

Nu in ons assortiment:
Div. Paas chocolade
Zak mini muffins
Suikerbrood
Div. soorten cake

hardloopevenement waren veel festiviteiten in het dorp georganiseerd. Vooral op het
van entertainment.

16 maart een advies uitgebracht om te komen tot een

Zandvoortselaan. De voorkeur gaat uit naar de ‘Buitenrandvariant’ langs de Amsterdamse Waterleidingduinen

x 3,95
x 1,95
x 4,50

(AWD). De start verliep wat moeizaam, maar uiteindelijk
hebben alle partijen constructief meegedacht en blijven

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort

betrokken in het verdere proces.

Attentie!

In verband met Pasen,
wordt verzocht om
advertenties en kopij
voor de volgende editie
uiterlijk vrijdag 2 april
aan te leveren. Bvd.

Duizenden hardlopers passeerden het drukke Gasthuisplein

Auto Strijder
Zandvoort

www.autostrijder.nl

De Mannetjes

Zwaar parcours
van Circuit Run

‘Straks kunnen ze over
de Natuurbrug in plaats
van het mulle strand’

Om 13.00 uur werd de aftrap
verricht door ‘Haagse Elvis’
met zijn zoontje. Amanda
Pellerin volbracht een fantastiche prestatie door gedurende een uur voor het
Revalidatiefonds te fietsen.
Voor aanvang van haar prestatie had zij al aan sponsorgeld het schitterende bedrag
van € 3.500 bijeengebracht.
Bij Quattro BT kon een fittest
gedaan worden, terwijl bij
golfclub Sonderland geprofiteerd kon worden van een
zeer voordelige aanbieding
om in 2010 daar te komen
spelen. De Zumbadansers
gingen lekker los, terwijl de
Taoïstische Vereniging Tai
Chi regelmatig een demonstratie van geheel andere
aard gaf. Het publiek was
onder de indruk en werd en-

thousiast opgewarmd door
de Joyce Meister Band, maar
ook de kindershow door het
ballet van Conny Lodewijks
deed de handen op elkaar
slaan. In het Wapen van
Zandvoort stond de bekende
barman Hans Bank, voormalig uitbater van de Oase Bar,
achter de tap.
De doorkomst van de duizenden deelnemers aan de
Circuit Run, waaronder vele
bekende Zandvoorters zoals
oud-profvoetballer Pieter
Keur maar ook BN’er Beau
van Erven Doorens, gaf soms
ook reden tot hilariteit. Zo
kwamen er een paashaas,
twee Elvisfiguren, een man
met ontbloot bovenlijf en
hond en zelfs iemand op
blote voeten voorbij! In de
Haltestraat werd de sfeer

verhoogd door de boerenkapel Geinpiepers uit Abcoude
en café Fier had ‘s middags
als leuze: “Vandaag geen
bier, maar sinaasappels bij
Fier.”
Al met al is de Circuit Run
van veel promotionele
waarde voor Zandvoort; de
treinen waren overvol en
ook de wegen naar het dorp
brachten vele bezoekers deze
kant op. De vele vrijwilligers
zoals die van het Rode Kruis,
het organisatiecomité en de
Zandvoortse verkeersregelaars, verdienen eveneens
een compliment voor hun
belangenloze inzet. Want
zonder deze mensen is een
dergelijk evenement, dat met
wat overdrijving de allure
heeft van een Elfstedentocht,
niet te realiseren.

Het beoogde fietspad zal
straks niet over de dienstweg maar langs de buitenrand van de AWD en
achterlangs het terrein van
het Naaldenveld lopen, om
daarna gedeeltelijk via de
AWD over de Natuurbrug
te gaan. De Natuurbrug
over de Zandvoortselaan,
het in de volksmond genaamde ‘recroduct’, is een

initiatief van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland,
de gemeente Zandvoort,
PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland, Natuurmo
numenten, Waternet en de
provincie Noord-Holland.
Naar verwachting start de
bouw in 2012 en zal het in
2013 klaar zijn.

vervolg op pagina 3

Op 5 april worden de
GFT-rolemmers niet geleegd
i.v.m. Pasen.
Dit gebeurt dinsdag 6 april
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familieberichten

Waar mensen mensen zijn
die elkaar verstaan.
Waar liefde liefde is
daarheen wil ik gaan.
Waar het eeuwig vrede is
waar de zon schijnt.
Waar een nieuwe wereld is
die niet meer verdwijnt.

waterstanden

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Martinus Johannes Vleeshouwers
- Martien Geldrop, 22 januari 1935

Haarlem, 30 maart 2010

Ineke en Guus
Martin en Cruz
Symon
Afra en Robert
Tonnie en Karolien
Peter en Willeke
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Afra Demmers-Vleeshouwers
Koningstraat 11
2042 VG Zandvoort
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Lieve Wesley,

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag
2 april van 19.00 tot 19.45 uur in Uitvaartzorgcentrum
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

16!!!!

Eindelijk
Veel plezier
op je scooter....

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 6 april
om 11.00 uur in de H. Agathakerk, Grote Krocht 43 te
Zandvoort. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis
plaatsvinden op het parochiekerkhof achter de kerk.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in gebouw
De Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort.

Pappa en mamma
xxx

kerkdiensten
Paasviering
Protestantse gem. Zandvoort
Voorganger: Ds.mr. J.W. Verwijs
1 april: witte donderdag, 19.00 uur
2 april: Goede vrijdag, 14.00 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.00 uur

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

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

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort
Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart
2

RK Parochie St. Agatha
Voorgangers: Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
1 april: witte donderdag, 19.00 uur
2 april: Goede vrijdag, 10.00 uur
3 april: Paaswake, 22.30 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
Voorgangers: Pastores D. Duijves en C. van Polvliet
1 april: witte donderdag, Viering in Agatha kerk
2 april: Goede vrijdag, 15.00 uur
3 april: Paaswake, 20.00 uur
4 april: Eerste paasdag, 10.30 uur pastor C. van Polvliet

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
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Stijlvolle opening strandseizoen
Wethouder Wilfred Tates heeft zaterdag het ‘startsein’
gegeven voor het strandseizoen 2010. Nadat hij met de

Informateur Cornelis Mooij heeft in zijn eindrapportage

strandmobiel van Victor Bol was aangekomen op het

de best mogelijke combinatie vindt om te komen tot een

zee. Gestoken in een waadbroek maar wel met colbert, gaf

bekendgemaakt dat hij een coalitie van VVD, CDA en PvdA

strand voor de Rotonde, liet hij twee vissen los in de Noord-

nieuw college. Hierdoor staat voorlopig de op een na groot-

hij het duo de vrijheid.

ste fractie van de nieuwe raad, OPZ, opnieuw buitenspel.
Mooij was na de eerste informatieronde verder gegaan
met vier partijen: VVD OPZ,
CDA en PvdA. Met die partijen heeft hij een aantal thema’s doorgenomen en adviezen aangehoord. Hieruit
bleek dat OPZ, voornamelijk
ten opzichte van de andere
drie voor wat betreft het toerisme, veel minder ‘scoorde’.
Mooij vindt de toeristische
functie van Zandvoort zeer
belangrijk en noemde het
de peiler van de Zandvoortse
toekomst, een toekomst
waar drastisch in bezuinigd
zal moeten worden.
De bal ligt nu bij VVDlijsttrekker Wilfred Tates die
na het in ontvangst nemen
van de rapportage van Mooij
direct de agenda trok. Hij no-

digde zowel het CDA als de
PvdA uit om komende dinsdag 6 april in een openbare
zitting bijeen te komen om
de eerste onderhandelingen
te gaan voeren. De openbare bijeenkomst begint om
20.00 uur. De verwachting is
dat tijdens de eerstkomende
raadsvergadering een coalitieakkoord behandeld kan
worden.
Hoe de verdeling van de wethouderszetels zal moeten
worden, ging Mooij niet op
in. Hij vroeg zich af hoe het
verschil in zetels tussen de
VVD aan de ene kant en de
anderen tot uiting kan komen in aantal wethouders
en dus in de verhoudingen in
het aantal stemmen binnen
het college.

Symbolisch werden 2 vissen vrijgelaten

Voorafgaande aan deze officiële handeling schetste
Tates in een korte toespraak
de ontwikkelingen op het
strand. In het bijzonder de
uitbreiding van een naar vijf
jaarrondpaviljoens. Hij was

van mening dat er een positieve invloed van uit zal gaan
op het jaarrond toerisme, zowel op het strand maar ook
in het dorp.
Voorafgaande aan de ope-

De open huizenroute van de Zandvoortse makelaars die aftrend gevolgd. De makelaars waren dan ook verheugd met

de behoorlijke interesse van kijkers en de serieuze belangstelling voor een flink aantal woningen.

Voor reserveringen: 023-5713200
www.beachclubtien.nl

cartoon

Vervolgens gaven diverse
hulpverleners acte de presence op het strand met
diverse voer- en vaartuigen.
Opmerkelijk waren ook drie
kunstwerken gemaakt van
op het strand gevonden afval.
Het programma werd voor
en na de opening muzikaal
omlijst door het Gemengd
Zandvoorts Koper Ensemble
dat op hun bekende wijze
een aantal passende liederen luidkeels en vol overgave
presenteerde. Al met al een
stijlvolle opening van een
hoplijk zonnig strandseizoen.

Open huizenroute volgt landelijke trend
gelopen zaterdag georganiseerd werd heeft de landelijke

Iedere dag geopend voor
ontbijt, lunch en diner

ningshandeling werden de
gasten ontvangen in het
Juttersmu-ZEE-um. Te zien
was daar onder meer een
fotoimpressie van de Circuit
Run 2009 en een diapresentatie over het jutten. Dichter
bij Zee Ada Mol las een speciaal voor deze gelegenheid
geschreven gedicht voor.

Op sommige woningen is een
bod uitgebracht of dat wordt
binnenkort verwacht. De
Zandvoortse makelaars zien
in ieder geval een voorzichtig
herstel van de huizenmarkt.

Timo Greeven van Greeven
Makelaardij was heel positief: “We hebben zelfs
uitschieters gehad van
meer dan 10 kijkers per woning.” Nick ten Broeke van

Vrijhuizenmarkt sprak van
“opvallende belangstelling”.
Van Schaik Omaco had een
aardig bezochte open huizenroute ervaren, net als
Van der Reijden Makelaardij.
Jan van Lingen, van Cense &
Van Lingen, ten slotte was
eveneens “voorzichtig positief” en meldde dat hij een
aantal woningen uit de open
huizenroute al daarvoor verkocht had.

vervolg - pagina 1 Natuurbrug
Klankbordgroep

Het fietspad is gekoppeld aan
de nog te bouwen Natuurbrug
die de AWD moet verbinden
met het Nationaal Park ZuidKennemerland. Door het fietspad ontstaat een fietsroute
vanuit de Haarlemmermeer
naar de kust, met een veilige oversteek over de
Zandvoortselaan. De Europese
Unie en de provincie NoordHolland namen om die reden
het fietspad op in hun subsidievoorwaarden (3,2 miljoen
euro) voor de Natuurbrug.
Bij de ontwikkeling van de

plannen wilde vorig jaar een
aantal belangengroepen geen
fietspad dwars door de AWD.
Zij vreesden voor aantasting
van het duingebied en het
wandelgenot. Er werd een
klankbordgroep samengesteld, waarin zowel voor- als
tegenstanders waren vertegenwoordigd die meedachten
over mogelijke oplossingen.
Uiteindelijk staan alle neuzen
nu één richting op.

Buitenrandvariant

De klankbordgroep adviseert de gemeente Am

sterdam, eigenaar van het
gebied, het verbindende
fietspad niet over de dienstweg neer te leggen maar te
kiezen voor de zogenaamde
‘Buitenrandvariant’. Omdat
er gedeeltelijk gebruik wordt
gemaakt van bestaande infrastructuur is dat voor zowel de natuur als voor het
kostenaspect voordelig. Het
is nu aan de gemeenteraad
van Amsterdam om definitief de knoop door te hakken
over het fietspad. Voor meer
informatie zie www.natuurbrugzandpoort.nl.

column

Volgens mij…

betekent Pasen voor vele van
ons een paar dagen vrij. Met je
gezin leuke dingen doen, heerlijk brunchen, eieren zoeken en
beschilderen. Ook een bezoekje aan een meubelboulevard is
je van hét.
Voor mij was het Grieks orthodox paasfeest vorig jaar een
bijzondere ervaring. Bij aankomst in het Kretenzer bergdorpje is de jeugd druk bezig
om takken en boomstronken
te verzamelen voor de brandstapel. Bovenop de stapel komt
als offer de pop ‘Judas’ te staan.
Op zaterdag wordt het vuur na
de paasdienst aangestoken.
Het kerkje is zaterdagavond
tjokvol, aan de ene kant zingen
de mannen naar de andere
kant waar de vrouwen staan.
Ondanks dat we er niets van
snappen is het indrukwekkend. Voor middernacht doven
alle lichten in de kerk. Iedereen
haalt bij de priester zijn ‘Heilig’
vuur. Daarna lopen we naar
buiten en wensen elkaar ‘Kalo
Pascha’. De klok wordt door
sterke jongeren geluid. Met
de brandende kaars maken
we een rondje om de kerk,
vervolgens wordt de brandstapel ontstoken. Overal barst
het vuurwerk los. Voor alle
vensters staan kaarsjes en
we worden op paasbrood en
koekjes getrakteerd. De kaars
nemen we mee om er thuis
boven de voordeur een zwart
kruisje mee te branden als
teken voor een goed jaar. Met
de familie eten we speciale leversoep en tikken de ‘rode’ eieren. Op eerste paasdag draait
al vroeg het lammetje aan het
spit en familie en vrienden zijn
uitgenodigd. Iedereen heeft
zijn favoriete maaltijd en raki
meegenomen. Er wordt tot
diep in de avond gedanst, gezongen en gedronken. Tweede
paasdag wordt alles dunnetjes
over gedaan. We doen natuurlijk mee. Wat een belevenis!
In een onderzoek staat dat
we jaarlijks meer dan
€ 0,5 miljard aan paas
inkopen uitgeven. Ook
daar doe ik vrolijk aan
mee, het is ten slotte
Pasen.

Nel Kerkman

Formateur richt zich op
3 partijen coalitie
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Krant niet ontvangen?

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

Als je je ei niet kwijt kunt...

a

5

Altijd wat te doen,
Altijd gezellig!
Dierenartsenpraktijk

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

Tel.023-5717580
Op onze ouderwetse manier
Goulashsoep - 3 soorten vlees - Palacinka of
Vissoep - Zeebaarsfilet - Palacinka

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

€10,50
Als brunch, lunch of diner. De gehele week door.
Graag tot ziens, fam. Boom

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

38

d

Strandpaviljoen
Thalassa 18
sinds 1959

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Uitvaartverzekering
Snel en eenvoudig te regelen

Verse Vis!
Mosselen!
Oesters en kreeft!

DORSMAN.NL OF 023-5714534

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:
4

• 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

Reserveren: 023-5715660
Voor lunch en diner.

Vers aan zee!
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Bewonersprotest tegen De Key
Al geruime tijd zijn er klachten over de werking van de liften

in de 4 flats aan de Keesomstraat. Telefonische en schriftelij-

ke klachten hierover hebben geen verbetering opgeleverd.
Liften staan soms weken buiten werking terwijl er toch vijf
verdiepingen mee bereikt moeten worden. De zesde verdie-

ping heeft vreemd genoeg überhaupt geen directe toegang
tot de lift die slechts tot de vijfde verdieping gaat.

Protesterende bewoners van flatgebouw De Meeuw

Hiertegen zijn de bewoners
nu in het geweer gekomen.
Ze zijn het zat dat ze soms
weken, met boodschappen
en al, veel trappen moeten
beklimmen. Ook oudere
bewoners komen daardoor
slechts spaarzaam buiten
de deur. Afgelopen donderdag hebben ze in de hal van
flatgebouw De Meeuw hun
grieven kenbaar gemaakt.
Woonstichting De Key en de
servicedienst van de liften, de
firma Mijnssen, zijn verantwoordelijk voor de liften. Het
meest gehoorde antwoord
op de vragen van de bewoners is dat onderdelen niet
voorradig zijn. Ook de service in geval van storingen is
beneden de maat. Zo werkt
bijvoorbeeld de afstandsbewaking in de lift niet.
Kom je vast te zitten tussen
2 etages dan is men afhankelijk van de mobiele telefoon

om de brandweer te bellen,
die dan noodgedwongen
moet uitrukken. Er zijn zelfs
gevallen bekend waarbij de
deur geopend kon worden,
terwijl er geen lift aanwezig
was. Een levensgevaarlijke
situatie die door middel van
slechts een stukje tape om
de deur vast te plakken werd
opgelost. Deze situatie werd
het weekend waarin het gebeurde niet opgelost.
In het verleden gaf een onderhoudscontract met Otis,
de bouwer van de liften,
ook al de nodige problemen waardoor de toenmalige EMM overstapte naar
Mijnssen. Bij de overgang
naar De Key kwam het onderhoud in eerste instantie
weer terug bij Otis, maar inmiddels is opnieuw het contract met Otis verbroken en
is men weer met Mijnssen
in zee gegaan. Het resultaat

is weer langdurige storingen
met deze sterk verouderde
liften. Een interessant detail
is dat zowel Otis als Mijnssen
liften leveren en onderhouden. In feite zijn het dus concurrenten. Het is daarom niet
vreemd dat het gerucht de
ronde gaat dat Otis niet staat
te trappelen om Mijnssen
onderdelen te leveren.
De bewoners vinden het
treurig om te ervaren hoe laconiek woonstichting De Key
is in deze situatie. Een medewerker van De Key schreef in
reactie op een klacht over
een lift die meer dan 2 weken
stilstond: “Helaas moeten we
nog even geduld hebben met
z’n allen.” Een spontane oproep afgelopen donderdag
van een van de bewoners
bracht heel wat mensen op
de been. Ook hier ontbrak
de eveneens uitgenodigde
woonstichting. Opmerkelijk,
want helder communiceren en klantgericht werken
staat volgens eigen zeggen
op hoog peil.
De Zandvoortse Vereniging
van Huurders (ZVH) ondersteunt van harte het initiatief van de bewoners om
nu actie te ondernemen.
Binnenkort ontvangen alle
bewoners een bericht met
het verzoek hun klachten
schriftelijk te melden bij de
ZVH, die zal proberen harde
afspraken over service en onderhoud te maken. De ZVH
vond het prettig om te zien
dat vertegenwoordigers van
de Zandvoortse politiek aanwezig waren om de klachten
aan te horen.

Zandvoort Schoon!? Inzamelen plastic uitgebreid
Het apart inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal blijft
een groot succes. Om het onverwacht grote aanbod te kunnen
verwerken zijn op enkele tijdelijke aanbiedplekken extra bakken geplaatst. Tevens zijn er twee nieuwe brengmogelijkheden
bijgekomen op de Sophiaweg en de Tolweg.
De speciale zakken waarin het plastic kan worden verzameld zijn
gratis verkrijgbaar bij het Raadhuis en bij de Remise. Raadpleeg
voor meer info de gemeentelijke website onder de rubriek
Digitaal Loket/ Afval en Milieu.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON !?

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)

Gaan we doen

Wendy Jacobs en Maaike
Cappel hebben één
grote wens. Zij willen in de Oranje Nas
sauschool een poppentheater maken voor
kinderen, jongeren en
ouders in Zandvoort.
De Zandvoortse dames
doen mee aan een TV
wedstrijd en kunnen
€ 3000 winnen als u uw
stem uitbrengt via www.
gaanwedoen.tv. Als u voor
4 april via ‘fan’ van het poppentheater in Zandvoort
op hun stemt, dan hopen
Wendy en Maaike dat
zij worden genomineerd
voor de prijs. Op You Tube
is ook hun promofilmpje
te zien. Het zou helemaal
te gek zijn om eindelijk
een echt poppentheater
in Zandvoort te krijgen!!

Kunstzinnig rek

VVV verrast
prijswinnaars

Tuinset gestolen

Eind vorig jaar hield VVV
Zandvoort een wedstrijd
om op een originele wijze
Zandvoort bekend te maken.
Dit mondde uit in een wedstrijd kleurplaten inkleuren
of een originele tekst schrijven op een Zandvoorts bierviltje. Vorige week woensdag
werden de winnaars bekend
gemaakt. Zij ontvingen een
polskompas of een boekje
over sporen in de natuur resp.
een uitnodiging om een gezellige en leerzame middag
mee te gaan in de duinen onder leiding
van een expert.
Niet alle winnaars
waren aanwezig
maar zij zullen zeker hun prijs nog
ontvangen.

Bibliotheek

Ter bescherming zijn om
de sokkel van het beeld
van Sissi op de boulevard vier roestvrijstalen
hekken geplaatst. Het is
geen fraai geheel met het
beeld maar wel doelmatig. Hoewel? Heel vaak
worden deze hekken ook
als fietsenrekken gebruikt.
Zou het niet verstandig
zijn om langs het muurtje extra fietsenrekken
te plaatsen? Of anders
het fietsenrek dat in allerlei kronkels achter het
afscheidingsmuurtje ligt
herplaatsen?

doen met alles wat de scoutinggroep te bieden heeft.

Op Goede Vrijdag is bibliotheek Duinrand tot
17.00 uur geopend. Op
Paaszaterdag gelden
de normale openingsuren,
op tweede Paasdag zijn
alle vestigingen gesloten.

Scouting open dag

Kampvuurtje stoken, tochten
lopen en torens bouwen: dat
is waar de meeste mensen
aan denken als ze het woord
scouting horen. Toch is scouting, vroeger de padvinderij
geheten, veel meer dan dat!
Om dat te bewijzen houdt
scoutinggroep The Buffalo’s
uit Zandvoort op zaterdag 10
april een open dag. Van 14.00
tot 17.00 uur kan iedereen
vanaf vier jaar actief mee-

Afgelopen maandag is
uit een tuin van de flat
Vog elh of (Patrijzen
straat) een splinternieuwe hardhouten
tuinset, bestaande uit
een tafel en 4 vaste
stoelen, gestolen.
De lente is begonnen, de
tuinsets gaan weer naar
buiten, echter weten sommigen het mijn en dijn niet
te scheiden. Dus let goed
op uw spullen en wordt u
een tuinset aangeboden
die zelfs al voor u gemonteerd is ... waarschuw dan
de politie. Misschien dat de
eigenaars dan zelf op hun
stoelen kunnen zitten deze
zomer.

‘Ik eet het beter’

Afgelopen week hebben leerlingen van de
Beatrixschool deelgenomen aan het project ‘Ik
weet het beter’. Het project
is mede door Albert Heijn
op poten gezet om vooral
de jeugd zich bewust te
maken dat gezonde voeding van levensbelang is.
AH-bedrijfsleider Pieter
Jan Aries had daarvoor
een aantal pakketten samengesteld om de jeugd
bekend te maken met de
vele mogelijkheden voor
gezonde voeding. Ook
werden er klassikaal diverse proefjes gedaan en zal
groep 8 binnenkort van een
gezonde lunch genieten.
Een uitstekend initiatief
van de grootgrutter!
5
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Hoort burgers van Zandvoort hoort….
de enige schoenmaker
van Zandvoort is
te vinden op:
GROTE KROCHT 23
Grote Krocht 23 – 2042 LT Zandvoort
Tel:023-5735002 – ma 13:00-18:00
di t/m vrij 9:00-18:00 za 9:00-17:00

Binnenkort in Zandvoort

Lief en Stoer Lifestyle
Dreams & Daytime
Haltestraat 10 C • 2042 LM Zandvoort
Tel 06-49102217 • (Jupiter Plaza)
6
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Style & Fashionshow in café Neuf
Vier Zandvoortse ondernemers hadden hun krachten gebundeld en gezamenlijk een uitgebreide modeshow georganiseerd in café Neuf. Een initiatief, met Nel Wendelgelst
als stuwende kracht, dat zeker navolging verdient.

Modellen op de catwalk in Café Neuf

Alle genodigden kregen bij
binnenkomst een glas prosecco en werden gedurende
de avond continue voorzien
van heerlijke hapjes. Zanger
Jeroen Weerdenburg ver-

maakte tussendoor het
publiek met populaire liedjes. Drommel Exclusieve en
Apart, uit de Kerkstraat, liet
prachtige creaties zien met
opvallende prints. Een lief

‘Drukkie’ voor Oranje
Meiden met een missie, zo kun je Marianne Rebel, Aaltje

Vink en Emmy Stobbelaar wel noemen. Nadat Nederland
zich had geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika ont-

stond het idee om hun verbondenheid met Oranje te to-

nen. Voeg daarbij de Zuid-Afrikaanse uitdrukking ‘drukkie’,
wat omhelzing betekent, en ziedaar de liefdevolle maar

ook stoere symboliek van het omarmen door supporters
van een sportploeg.

De drie initiatiefneemsters

roze meisjesjurkje met strik
was heel vertederend. Ook
de getoonde badmode deed
verlangen naar mooi zomerweer; vooral het zwarte pakje
met bijpassende accessoires
en een grijs badpak met een
glitterrand kregen veel applaus. Sack Time, eveneens
in de Kerkstraat, liet stoere
jongens-en herenkleding
zien, maar vooral de in lekker vlotte kleren getooide
meiden verdienen een compliment voor hun flitsend
optreden, dat met veel flair
gepaard ging.
Dennis Moerenburg gaf een
aantal tips over de actuele
make-up: de lipgloss is echt
uit, want de lippen mogen nu
extra geaccentueerd worden
met een felle kleur en dat
geldt ook voor de wimpers
(lekker zwart en krullend)
evenals de wenkbrauwen.
Marianne: “Wij doen dit ook
mede uit liefde voor de sport
en willen tevens benadrukken dat je een team, ongeacht van welke sport, kunt
aanmoedigen met een positief geluid in plaats van al die
nare en kwetsende spreekkoren.”
Het team van ‘Drukkie & Co’
heeft de afgelopen maanden
niet stil gezeten en heeft diverse artikelen op de markt
gebracht. Zo zijn er oranje
T-shirts met leuke prints voor
volwassenen en kinderen, (
€ 9,95 per stuk, grotere aantallen op aanvraag), koffiemokken en indien gewenst
vele andere toepassingsmogelijkheden. Binnenkort is
bij ZFM als primeur de Cd te
beluisteren van een speciaal

LaVogue uit de Haltestraat
had de verzorging van zowel
het haar als de visagie van
de twintig modellen voor
haar rekening genomen en
dat zag er bijzonder professioneel en zeer modieus uit.
Ladyspeaker Marianne Rebel
kweet zich met verve van
haar soms moeilijke taak,
want de geluidsinstallatie liet
te wensen over. Ook de onduidelijke overbrugging van het
café- naar het restaurantgedeelte maakte dat het geheel
soms een rommelige indruk
maakte. Schoonheidsfoutjes,
die de volgende keer aandacht verdienen.
Niettemin gingen de vele
bezoekers na de getoonde
bruidsmode, waaronder een
door Remy Drommel zelf ontworpen jurk, en een loterij,
voldaan naar huis met een
rijk gevulde ‘goodie bag’.
lied, met Barry Heimerink als
leadzanger en het popkoor Si
Volta. Er is zelfs een videoclip
gemaakt. Een deel van de
opbrengst zal worden afgestaan aan een goed doel. Voor
informatie en bestellingen
zie: www.drukkie.nl.
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evenementen agenda

April

1

Bar Battle - 9e ronde: Team The Full Monty in
Laurel&Hardy. Aanvang 20.00 uur

2

Dansmiddag voor senioren - OOK Zandvoort,
Flemingstraat 55. 14.00-16.00 uuur

2

Jan Knippenberg Memorial - Hardloopwedstrijd
over strand van Vlaardingen naar Den Helder

3

Paasbal - Vrije dansavond met Rob Dolderman
in De Krocht, aanvang 20.00 uur

3-5 Paasraces - Circuit Park Zandvoort
4

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

5

Muziekpaviljoen - The Pheasant Pluckers,
13.30-16.00 uur

7

Alzheimer café - Thema: Samen op vakantie,
Toch uit? Pluspunt, aanvang 19.30 uur

8

Bar Battle - 10e ronde: Mystery Team
1 in Fame. Aanvang 20.00 uur

13

ANBO/De Key - Informatiemiddag over het huren
van woningen. Voor alle senioren (ook niet-leden).
Gemeenschapshuis, aanvang 14.30

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Medina Woninginrichters

Nieuw!!!

Nu ook bij Medina verkrijgbaar:
Horren en zonwering voor binnen en buiten.
Knikarm schermen en markiezen
www.medinawoninginrichting.nl
023-531 78 40 • Haltestraat 56 • 2042 LP Zandvoort

De insteek van de dames is
tweeledig. Naast de tijdelijke
support voor Oranje hebben
zij inmiddels ook contact
gelegd met onder meer FC
Groningen. Onder de noemer
‘Drukkie voor mijn cluppie’
kunnen supporters de verbondenheid met hun club
tot uiting brengen. Om het
rotzooi trappen te ontmoedigen zijn er diverse, in de
eigen clubkleuren en speels
ontworpen artikelen verkrijgbaar. Een prima initiatief.

Zandvoortse Courant paaspuzzel
Dit is de laatste week van de paaspuzzelactie. Door alle letters van deze en de afgelopen twee weken in de goede volgorde te plaatsen, vindt u de oplossing van de puzzelactie.
In de opgave van vorige week
is een foutje geslopen. Op
plaatsen 12 en 17 stond een T,
dit moet echter in beide gevallen een R zijn.

Uw oplossing kunt u tot en
met maandag 5 april in een
gesloten envelop inleveren
bij Bruna Balkenende aan
de Grote Krocht of opgeven

via e-mail: paasactie@zandvoortsecourant.nl. Vermeld
bij uw oplossing altijd uw
naam, adres en telefoonnummer.
Onder de goede inzendingen
worden mooie prijzen verloot, waaronder:

- Kaashuis Tromp: 1 kilo
Hollandse kaas
- Slagerij Horneman: gourmetschotel voor 4 personen
- Chocoladehuis Willemsen:
Paasei van chocolade
De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
7
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Fleur uw Pasen op met
onze bloeiende planten
Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93
34

21

e

i
Grote Krocht 28 Zandvoort

Boxershorts
2 stuks € 19,95
S-M-L-XL-XXL

Zaterdag 3 april
van 11.00 uur tot 16.00 uur

o.a. JustB, Isla Ibiza, Roxy, Street One, Fransa enz…..

Nutrodag
ZANDVOORT PAS
Op vertoon van

Gratis voedingsadvies voor uw hond!
*Korting geldt niet op aanbiedingen

Nutrochoice, voor een gezonde huid,
5%
glanzende vacht enkorting
vitaliteit
Dobey Zandvoort
Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

*

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39
Ook zondags geopend

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

ZANDVOORT:
mode opklaringen in het dorp
Stabiele modestromingen
vanuit Parijs:
warme modewinden
uit alle richtingen.
Tevens daalt de
prijsbarometer.
Wil je meegenieten
van het heerlijke
modeweer kom dan
eens naar Confet’ti
in het hart van het dorp.
Haltestraat 11
Tel.: 023-57 154 73
www.confet-ti.nl
8

De voorjaars/
zomer collectie
hangt weer
in de winkel!

Pasen bij de Kaashoek:
Pittige kaas uit Stompetoren
Mooie Franse kazen
Ham-aspergesoep
Eiersalade of gevulde eieren
En nog veel meer voor
gezellige en lekkere paasdagen.
Eerste en tweede paasdag
zijn wij geopend

Nieuw! Lovable Soft BH
B t/m D cup
nu actieprijs € 29,95
www.rosarito.nl

Grote Krocht 20B -Zandvoort -023-5715697

48
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Jeugdraad laat zich op locatie informeren
De Zandvoortse Jeugdraad heeft vorige week een bezoek
gebracht aan Sunparks en de rotonde in de Van Lennep-

weg. Onder leiding van Belinda Göransson en Ushi Riet-

kerk heeft de Jeugdraad zich laten informeren over de veiligheid op deze locaties.

Tijdens de vorige vergadering van de jeugdraad werd
een aantal zaken aan de orde
gesteld waar nu antwoord
op werd gegeven. Ten eerste vroeg de jeugdraad zich
af of het bungalowpark van
Sunparks wel voldoende
beveiligd was om vooral
Zandvoortse jeugd te beschermen tegen groepen
vandalen die daar op vakantie zijn. Zijn er beveiligers,
vooral ook ’s nachts? Staan er
camera’s? Wat gebeurt er als
er een conflict ontstaat? Dat
waren een aantal van de vra-

gen die beveiliger Henk Keur
voor de raad beantwoorde.
Hij liet ze allerlei zaken in
en rond het park zien, die de
beveiliging van het park ten
dienste staan om de orde
te kunnen handhaven. Ook
legde hij uit wat er gebeurt
als gasten van het park zich
misdragen.
Op de rotonde stond ambtenaar Joost van Straaten van
de gemeente klaar om de
raad alles uit te leggen over
de rotonde. Helaas was wijkagent Theo Achten niet in de

gelegenheid om ook langs te
komen maar Van Straaten
nam de honneurs uitstekend waar. De Jeugdraad
vindt dat er een onveilige
situatie is waardoor er telkenmale botsingen of bijnabotsingen tussen fietsers en
andere voertuigen plaatsvinden. Van Straaten liet aan de
hand van cijfers zien dat de
rotonde helemaal niet zo onveilig is als wordt beweerd.
“Misschien gebeuren er wel
meer dingen, maar als die
niet gemeld worden, weten
wij er ook niets van”, zei hij.
Hij brak daarmee een lans
om alle zaken die niet in orde
zijn rondom de rotonde te
melden. Alle vragen van de
Jeugdraad werden tijdens
deze leerzame middag voldoende beantwoord.

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

Aan de inwoners van Zandvoort,
Zoals u de afgelopen weken hebt kunnen vaststellen heeft het de gemeente Zandvoort behaagt om
haar burgers te trakteren op een fikse belastingverhoging op het rioolrecht.
Deze belasting moet kostendekkend zijn voor hetgeen waarover zij wordt geheven en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt, daarnaast mag een gemeente geen winst maken.
Deze belastingverhoging, wel dan niet terecht geheven, is geaccordeerd door de door u en mij
verkozen vertegenwoordigers in de raad van Zandvoort. Daar de cultuur binnen de gemeente
Zandvoort kennelijk gericht is op het als maar afwentelen van lastenverhogingen op haar burgers,
in plaats van zelf eens de broekriem aan te halen en minder te besteden, en deze lastenverhogingen langs politieke weg niet zullen worden opgelost, omdat deze door de gemeentelijke politieke
bestuurders zelf worden opgelegd, zie ik geen andere weg dan middels een burgerinitiatief hier
actie tegen te ondernemen.
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Succesvolle ondernemersbijeenkomst
De Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) mag terugkijken op een zeer succesvolle bijeenkomst. Circa 150 à 200

veelal jonge ondernemers gaven vorige week donderdag
gehoor aan de oproep om in hotel Sunparks te genieten

van een aantrekkelijk programma, dat zeker opvallend in
het teken stond van klant- en gastvriendelijkheid.

Meest klantvriendelijke ondernemers van Zandvoort.
Vlnr: Bloemsierkunst J. Bluijs, Bibi for Shoes en restaurant Piri Piri

De organisatoren Ingrid
Muller, Helma Hoogland en
Gert van Kuijk waren bijzonder
verrast door de grote opkomst
deze avond, die ‘voor alle ondernemers in Zandvoort’ georganiseerd was.
Na de opening van de avond
door OVZ-voorzitter Gert van
Kuijk en een inleiding door
gastheer Willem Reimers, gaf
burgemeester Niek Meijer zijn

visie op het nieuwe seizoen
voor Zandvoort en de ondernemers. Enthousiast was hij over
de goede samenwerking met
de organisaties van ondernemers en het Ondernemers
Platform Zandvoort (OPZ). Tot
algehele hilariteit van de bezoekers sloot hij zijn lofrede
af met het zelf zingen (jazeker) van de bekende strofe
van Herman van Veen. “Ik ben
vandaag zo vrolijk, zo vrolijk!”

Dansschool Dolderman verhuist vanuit het gebouw van
Pluspunt aan de Flemingstraat naar De Krocht. De dansschool die zowel voor jongeren als voor ouderen lessen

verzorgt, opent de deuren vanaf zaterdag 3 april in het gebouw aan de Grote Krocht.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik
met vriendelijke groeten,
F.J.A.M. Inden
Dr. Jac.P. Thijsseweg 17
2041 BL Zandvoort

Richard Vos
richardvos.nl@gmail.com

In opdracht van OVZ hadden
studenten van Hogeschool
In-Holland een onderzoek
over klantvriendelijkheid
uitgevoerd in Zandvoort.
Bloemsierkunst J. Bluijs uit de
Haltestraat werd als beste gewaardeerd, gevolgd door Bibi
for Shoes en Restaurant Piri
Piri (beiden kerkstraat). Met
lichtbeelden werd een uitvoerige analyse gegeven van
de plus- en minpunten van de
Zandvoortse ondernemers op
het gebied van klant- en gastvriendelijkheid.

Netwerken

De Netwerkkoning Charles
Armando Ruffolo, ‘wereldberoemd’ in ‘Stone City’
(Steenwijk) zoals hij in grappig
gebroken Nederlands/Engels
bekende, spoorde tenslotte de
aanwezigen op ludieke wijze
aan zich de kunst van het
netwerken eigen te maken.
Verder was er waardering voor
de onderhoudende diashow
over Zandvoort, gemaakt door
Rob Bossink, en zorgde Papa
Luigi E Amice voor de prettige
muzikale omlijsting.

Dansschool Dolderman verhuist naar De Krocht

Een ieder die hier voor voelt om mij daarbij te steunen en of dezelfde mening is toegedaan, verzoek
ik te reageren via onderstaand adres. Indien er veel reacties komen, zal ik in eerste instantie via
een ingezonden brief via dit blad, laten weten hoe hier verder gezamenlijk mee om te gaan.

Posters
In de Zandvoortse Courant van 11 maart jongstleden stond een advertentie van de gemeente
Zandvoort waarin bewoners word gevraagd om posters van jarigen op lichtmasten, prullenbakken
en meterkasten na een paar dagen te verwijderen. Al weken lang worden wij nu op verschillende
plaatsen in de gemeente getrakteerd op verkiezingsposters met een formaat die op geen enkele
lichtmast, prullenbak of meterkast past, terwijl de verkiezingen toch echt alweer een maand geleden
waren. Samen houden we Zandvoort schoon?!, maar geef dan als gemeente wel het goede voorbeeld.

Klantvriendelijkheid

Mieke en Rob Dolderman

Rob Dolderman is al meer
dan veertig jaar een begrip
in de vaderlandse danswereld. In zijn dansschool geeft
Dolderman les in zowel
ballroomdancing, het zoge-

naamde stijldansen, Latin, als
rumba en chachacha, en ook
de op dit moment razend populaire Salsa. Het niveau van
lesgeven wordt aangepast
aan de geoefendheid van de

cursisten en gaat van beginners tot gevorderden en ver
gevorderden tot zelfs aan
wedstrijddansers toe.
Dus voor het wekelijkse
avondje dansen hoeft u ’s
avonds het dorp niet meer
uit. Maandelijks zal er een
dansavond worden georganiseerd die toegankelijk is
voor zowel leden als niet leden. Zodoende proberen Rob
en Mieke Dolderman hun
steentje bij te dragen aan het
uitgaansleven in Zandvoort.
Komende zaterdag 3 april
zal in De Krocht het jaarlijks
Paasbal worden gehouden.
Ook bent u dan in de gelegenheid om u in te laten
inschrijven voor een nieuwe
(gevorderde?) cursus. Voor
meer informatie kunt u ook
kijken op de website www.
dansschoolrobdolderman.nl
of contact opnemen via tel.
06-21590520.
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Onderhoudsbedrijf

P. Zwemmer

• Klein onderhoud (in en om het huis)
• Overkappingen
• Timmerwerk
• Hekwerken
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VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

23

vrijblijvende offerte!
e 023-5720480 / 06-41374921
e-mail: aacken@kpnmail.nl
11

33
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Paaseitje…
Paasontbijtje…
Paasbloemetje!!!
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
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Behang- en schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
.........................................................
Kabel-internet/adsl
installateur helpt bij alle
PC-PROBLEMEN. Advies en
aanleg (draadloos) netwerk.
Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaal service voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.
.........................................................
Autobedrijf Trade Ard.
Lid BOVAG en NAP.
Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 06-53498304
www.trade-ard.nl
.........................................................
Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of 06-48318230
.........................................................
L. Paap 06-51815360
Aanmeten therapeutische
elastische kousen, hulpmiddelen, braces, diabetes
sokken, verbandpantoffels,
slechtziende artikelen,
agenda’s, webboxen, enz.
.........................................................
Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie, onderhoudsbeurt, PK of schade ?
Het kan altijd goedkoper!!
Bel Patrick van Kessel
06-55383624 of kijk op
www.autoverkoper.nu
.........................................................
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.

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

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

Tevens door u in te vullen:

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

Pedicure Beata Visser
Gespecialiseerd in de
diabetische en reumatische
voet- en nagelcorrectie.
Tel. 06-52461796 / 0235715921. Bilderdijkstraat 22,
Zandvoort. Diabetische
en reumatische voet
worden vergoed door
zorgverzekeringen.
.........................................................
Beagle weggelopen!
De hond, reu Benni, heeft
een halsband met op
het schild ‘Ibbenbüren’.
Beloning € 300,-. Contact
via politie Zandvoort of
tel. 0049-151 1933 1111 of
0049-5456 1390. E-mail:
pschlat@aol.com
.........................................................
Nieuw in Zandvoort:
Aloys-schilderwerken.
Het echte Vakwerk! Uw huis
ouder dan 2 jaar. Profiteer
nu van het lage btw tarief.
Info@aloys-schilderwerken.
nl, tel. 06-52667415
.........................................................
Te huur in centrum:
opslag/bedrijfsruimte/
garage. Voor meerdere
doeleinden te gebruiken. 54m2, wc, gas, licht
en water aanwezig. /
Tel. 06-42475001
.........................................................
PASEN
Jezus zegt: “Ik ben de
opstanding en het leven.
Wie in Mij gelooft
zal LEVEN.” Bijbel:
Johannes 11:25
........................................................
Te huur aangeboden:
café-restaurant in de
Zeestraat. Kleine
overname, huur € 1700
per maand. Ook geschikt
voor winkel of kantoor.
Info, tel. 06-3372 1706
.........................................................
Kamer gezocht
voor alleenstaande
dame. Tel. 5712604

Wilt u iemand in de Spotlights zetten?
Bel 023-5732752 of mail
info@zandvoortsecourant.nl
Spotlight €35,- Met ZandvoortPas: 125,-

C U L T U UR
LoSZand blijft leuk
De theatersport die door het gezelschap LoSZand wordt

bedreven, blijft bijzonder lachwekkend. Na een tweetal
‘wedstrijden’ in De Krocht, kon nu in de filmzaal van Circus
Zandvoort een derde thuiswedstrijd worden gespeeld.

Een scene van LoSZand

door Joop van Nes jr.

Het moet gezegd: beide
zalen lenen zich voor dit
soort theater. Alleen in
De Krocht is de interactie
met het publiek, een zeer
belangrijk onderdeel van
theatersport, beter omdat het er dichter op zit.
In Circus Zandvoort echter
is iedereen in de gelegenheid om alles goed te zien,
met name de mimiek en de
subtiele beweginkjes die de
acteurs en actrices maken,
en ook dat is belangrijk bij
theatersport.

Theatersport is theater ‘à
la de Lama’s’. Spontaal, snel
reagerend en zeer vaak
uitstekend werkend op de
lachspieren. Dat kon men
na afloop regelmatig uit de
monden van toeschouwers,
die nog nooit een theatersportwedstrijd hebben bijgewoond, optekenen. Het
doet een beetje vreemd aan
als de ‘rechters’ na een scene
te negatief voor woorden
zijn maar dat is onderdeel
van het spel. Het publiek
mag ze met natte sponzen
bekogelen als het met de kritiek niet eens is, maar tevens

de spelers belonen door middel van het naar het podium
gooien van een roos bij een
goede prestatie.
LoSZand is een aantal getrouwe theatersporters
kwijtgeraakt maar kon voor
deze voorstelling een beroep doen op een aantal
andere sporters. Uit het getoonde bleek dat oefening
nog steeds de kunst baart.
Vooral de oude getrouwe en
zeer ervaren Leo, aanvoerder
van het witte team, stak in
een briljante topvorm en
was uitermate alert en vindingrijk. Maar ook de captain van het zwarte team,
Marja, wist samen met een
weergaloze Casper (wat een
perfecte bewegingen en
ideeën heeft deze man in
huis!) de toeschouwers meer
dan eens aan het lachen te
krijgen. Dat uiteindelijk het
witte team met de eer ging
strijken is niet van belang.
Wel dat theatersport in
Zandvoort een gezonde voedingsbodem heeft. Mocht u
geïnteresseerd zijn in deze
vorm van theater maken,
kijkt u dan eens op de website www.loszand-voort.nl of
meldt u aan als speler.
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De Buzzzzhalte feestelijk geopend
Veel vrienden en andere kunstliefhebbers waren zaterdag
naar de voormalige busrestauratie aan de Louis Davids-

straat gekomen om het nieuwe onderkomen van de BK-

Zandvoort te bewonderen. Het ‘bouwteam’ heeft er, zoals
kunstenares Ellen Kuijl het in haar speech verwoordde, een
juweeltje van gemaakt.

Gert Toonen opent de kunstgalerie | Foto: Rob Bossink

Het is in het centrum een
perfecte locatie, dat echter
helaas maar van korte duur
zal zijn, want over een jaar zal
het pand gesloopt worden.
Demissionair wethouder

Gert Toonen, die de officiële
opening verrichtte, zei onder
meer dat het nieuwe college van B&W in mei de nota
‘Kunst en Cultuur’ hoopt vast
te stellen, waarmee meer body

bld17662

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

Tot en met 29 april is in de
beperkte ruimte, waarvan
optimaal gebruik is gemaakt,
een expositie te zien van
werken van Wim Beerends,
Jan Drommel, Lilian Gaus en
Annemarie Sybrandy. Elke
zaterdag en zondag is de galerie van 12.00 tot 17.00 uur
geopend.

Expositie Bahnhoffstrasse
‘Alles is al zo lang voorbij, wie vraagt er nog naar?’. Op deze
vraag maakten drie Duitse kunstenaars van de kunstgroep

‘Spursuche’ een indrukwekkende expositie. Vanaf 10 april
is de tentoonstelling Bahnhofstrasse te bezichtigen in het
Zandvoorts Museum.

Werk van Michael Weber

door Nel Kerkman

Bahnhoffstrasse is de hoofdstraat van de Duitse stad
Witten en staat centraal in
de tentoonstelling. De geschilderde kunstwerken gaan
hoofdzakelijk over de mensen
die in deze straat geleefd hebben. Duitsers die op grond
van hun Joodse herkomst
tussen 1933 en 1945 vervolgd,
verdreven en vermoord zijn.
De tentoongestelde kunstcollages bestaan niet alleen
uit olieverf maar ook uit

vervolgd en vermoord. “Het
is een zwaar onderwerp wat
veel stof geeft tot nadenken”,
geeft Weber zelf aan.

Neda

Michael Strogies (1959), werkt
als animator en illustrator in
de reclame-industrie. Naar
aanleiding van de gefilmde
dood van de Iranese demonstrant in Teheran, Neda Salehi
Agha Soltan, maakte hij de
serie ‘Her name was Neda’,
waarvan hij in Zandvoort een
nieuwe versie toont.

Zoekplaatje

De foto van deze week is gemaakt door Ton Bakels op 3 augustus 1981. We weten
dat de middelste persoon destijds de gemeentesecretaris was maar dat is het
dan ook. Vermoedelijk is deze foto gemaakt bij zijn afscheid; er zijn meerdere
foto’s van die dag gemaakt.

wordt gegeven aan kunst en
cultuur in ons dorp. Naast een
beeldenroute, uitbreiding van
Kunstkracht12 en het museum, dient ook nagedacht te
worden over een permanente
ruimte voor de Zandvoortse
kunstenaars, die met hun werken het genieten van anderen mogelijk maken. Gedacht
wordt aan het hoofdgebouw
van Corodex (‘industrieel erfgoed’), dat een multifunctionele bestemming zou kunnen
krijgen. Kwaliteit is er, nu de
accommodatie nog!

gips, glas, bouwdraad en lak.
Sommige zijn bekrast om de
‘verstoring’ aan te geven. De
Bahnhoffstrasse is in 1999
een keer te zien geweest in
de Rathausgalerie in Witten.

Bahnhoffstrasse

Michael Weber (1958) woont
sinds 1994 in Witten. De tentoonstelling Bahnhoffstrasse
is een project waarmee hij
een beeld wil geven dat niet
alleen in Nederland maar
ook in Duitsland, zoals in zijn
stad Witten, de Joden werden

Der Kreuzweg

Cornelius Rinne (1955) liet
zich inspireren door een verhaal over de vervolging. In
zijn werk staat de lijdensweg
van Jezus Christus centraal.
De tentoonstelling is van 10
april tot en met 28 mei te bezichtigen in het Zandvoorts
Museum. Op 5 mei is Michael
Weber van 11.00 tot 16.00 uur
aanwezig om te vertellen
over zijn bijzondere tentoonstelling en de emotionele
band die hij met Zandvoort
heeft.
11

Voor alle ZandvoortPashouders de aanb
Hele maand april voor Pashouders:

Ierse Lamscarre
nu voor € 2,99

Officieel SIKKENS dealer
Voor ZandvoortPashouders
is er een leuke verrassing

www.slagerijhorneman.nl

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

normaal 100 gram € 3,49
kijk ook eens op onze website:

Hartelijk welkom in het

Lentefrisse Roomkaas
verse kruidenkaas met
verse bieslook bereid
100 gram van € 1,79 voor € 1,49

www.wapenvanzandvoort.nl
Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-8223780
Maandag en dinsdag gesloten

Voor
Pashouders
10% korting
op onze
nieuwe
lente
menukaart.

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand april: Laminaat - met
10 jaar garantie - € 13,95 per m² inclusief ondervloer

Nieuwe collectie grote
en kleine meubelen.

(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Alles voor in en om het huis
Pashouders 5% korting

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betreft:

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

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

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1

Deze pas is geldig vanaf 1 januari 2010 tot en
met 31 december 2010.
Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Met de aangehechte tegoedbon voor
een Zandkorrel, kunt u op een door u
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel
(mini-advertentie) plaatsen.

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

TEGOEDBON
VOOR 1 GRATIS

ZANDKORREL

raveer een keer

10% korting
voor pashouders.
Voor al uw graveerwerk.
www.graveereenkeer.nl
Tel: 023 8887758

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28
2042 LX Zandvoort
023-5719345

Op vertoon van

ZANDVOORT PAS

5%

korting*
*Korting geldt niet op aanbiedingen

biedingen van deze week
Autobedrijf Zandvoort
Voor ZandvoortPas houders
koffie met appelgebak € 4,Week 13 special: Karbonade
met frietjes en salade € 12,50
Week 14 special: Entrecote
met frietjes en salade € 12,50
Open Golf Zandvoort
Duintjesveldweg 3, 2041 TZ Zandvoort
023-5715743, www.opengolfzandvoort.nl

Lijst van deelnemende bedrijven

Hét APK keurstation

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

www.autobedrijfzandvoort.nl

(in alfabetische volgorde)
Dealer van Rivièra Maison, Colorique,
Braxton, Koeka, Bam Bam, Z8 & Beebielove.

De nieuwe babycollectie van Jil
& Sil en Petit Elephant is binnen!
Pashouders 10% korting!

Winkeliers:
Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht

BIRKENSTOCK IN VELE KLEUREN EN MATEN!

for shoes

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

DUS KOM SNEL KIJKEN!
10% korting voor pashouders

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

Slagerij Vreeburg - Haltestraat
Voor Pashouders

10% korting op ons
Paasei assortiment
(uitsmijters, omelet etc.)
Kerkstraat 14 • 2042 JE Zandvoort
Tel.nr.: 023-5712102
Geopend van 9.00 tot 22.00 uur

Tel. 023 571 44 10

Verzorging en vrije tijd:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Mode en trends:

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

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58

Tijdens de maand April:

Sea Optiek - Haltestraat

10 % korting

op de hele collectie!!!
SEA OPTIEK,zichtbaar beter!
Haltestraat 5, T 57 121 74, vrijdag koopavond

Vanwege ons 17-jarig bestaan serveren wij vanaf vrijdag 2 april
voor pashouders een in de boter gebakken Noordzee tong (400 gr.)
Voor € 17,00. (zolang de voorraad strekt)
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur geopend.

Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

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

10% korting
op tijdschriften

Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat

Top 3!

3 x 100 gram vleeswaren

Boeren metworst +
Schouderham +
Jachtworst

€ 3,25

Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand april

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

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

18

zit vol mode

i

Onderhoud en reparatie alle merken
Occasions in - en verkoop

PASEN

4

Eerste paasdag gesloten
Tweede paasdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur
Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

p

de echte start van de
lente en jij wilt er dan
extra mooi uitzien met de
mooiste creaties in de
modekleuren van
Emotion by Esprit.
Dat is immers mode voor
elke schitterende dag van
deze heerlijke lente.
Kom eens langs bij
Emotion by Esprit in
’t hart van het dorp.

WELEDA
GRANAATAPPEL
HANDCREME
voor een mooie
jeudige huid.

50ml......
normaal € 7,75

NU ..........€ 4,75

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

Nu bij Radio Stiphout

ALTIJD 10%
KORTING OP DE
WINKELPRIJS
UITGEBREID
ASSORTIMENT

51

a

PC on TV
Radio Stiphout
Grote Krocht 34 Zandvoort
www.radiostiphout.nl
24

De nieuwste trend op nagelgebied!
Nu bij Boudoir by Sara het OPI Axxium Gel Systeem. Deze gel is een lak
die uw nagels beschermt en sterk houdt zodat uw nagels kunnen groeien
zonder af te breken. Men zal zelfs niet merken dat u een gel draagt,
want de Axxium gel is bijna identiek als een gewone nagellak en heeft
dezelfde mooie glans. De gel blijft wel 3 tot 5 weken zitten, het heeft een
natuurlijke uitstraling en de gel is sterk, duurzaam en soepel. Ook is de gel
prachtig op de teennagels en blijft dan wel zo een 8 weken zitten.

Prijs 29,50 euro

WIJ ZIJN OOK
WELEDA-PARTNER
(u kunt bij ons ook
de weleda-berichten
wikkel inleveren)

tegen inlevering advertentie
max 3 per klant.

Elvitaal, ELKE woensdag speciaal voor ú op de markt in Zandvoort.
Voor meer informatie kijk op www.elvitaal.nl of
bel naar onze gezondheidsinfolijn: 0318-624114.

Wekelijks de krant lezen op internet?
surf naar www.zandvoortsecourant.nl
14

Karim en Mo
www.autobedrijfkarimo.nl

”EMOTION By Esprit”
Haltestraat 10A en B, 2042 LJ Zandvoort
Tel: 023- 57 138 80, www.confet-ti.nl

OOK VOOR WELEDA MOET U OP
DE ZANDVOORTSE MARKT ZIJN!!!
EXTRA AKTIE

APK

Het paasei van

n
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John de Kluijver Catering

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Mips Kortekaas-Berger
Een boeiend en afwisselend leven, dat kan zeer zeker ge-

zegd worden van Mips (officieel Maria Cornelie) Kortekaas,
die in 1929 in Rotterdam geboren werd in een gezin met

nog drie broers. Vader had een houthandel en de maand
augustus werd steevast doorgebracht in Noordwijk.

Na de meisjesschool van instituut Bender vervolgde Mips
haar studie op het Rotterdams Lyceum. Na haar diploma
rondde zij nog een opleiding met veel talen aan het overbekende Schoevers af. “Ik heb daarna bijzonder leuke banen
gehad. Eén van de eerste ervaringen was op mijn 19e toen ik,
nog vrij naïef, drie reizen als nanny op het cruiseschip
Nieuw Amsterdam van Rotterdam naar New
York en het Caribische gebied heb gemaakt.
Daarna heb ik onder andere bij Stigler
liften en op de afdeling buitenland
van het Bouwcentrum gewerkt. In
maart 1954 werd ik als stewardess
bij de KLM aangenomen en heb
in deze heel leuke, drukke baan
tot 1957 over de hele wereld gevlogen.”

aan het huis. Deze beelden staan nu te pronken in mijn flat.
Uiteindelijk zijn wij eind 1960 naar Nederland teruggekeerd”,
vertelt Mips met lichte weemoed in haar stem.
Een vaste woonplaats was toen niet aan de orde, want als
een moderne ‘anti kraakwacht’ paste het stel regelmatig op
huizen van vrienden, die tijdelijk elders vertoefden. Daan
werd ondertussen door diverse bedrijven benaderd en er
kwamen aanbiedingen uit Gomera, een eiland bij Tenerife
(tomatenplantage) en Cuba (te onrustig in die tijd). Het werd
in 1963 echter opnieuw een rubberplantage in het Afrikaanse
Liberia, waar zij tot 1978 hebben gewoond.
Bij terugkomst in Nederland kregen Mips en
Daan, die helaas kinderloos bleven, de flat
van haar broer in Zandvoort aangeboden. “Ik was toen 49 jaar en veel te
jong om niets te gaan doen. Met
heel veel plezier heb ik toen tien
jaar full time als directiesecretaresse in Amsterdam bij Richard
Ellis gewerkt. Ondertussen werden wij lid van de Kennemer
Golfclub, waar vooral mijn man
veel heeft gespeeld, terwijl wij
tevens 20 jaar lid van golfclub
‘De Pan’ in Bosch en Duin zijn geweest. Helaas is Daan in 1999 overleden, een heel trieste tijd.”

Tijdens een wintersportvakantie
in 1957 ontmoette Mips in Seefeld
toevallig de tien jaar oudere Daan
Kortekaas. Hij was al in 1946 vanuit
Nederland vertrokken naar het toenmalige Indië, waar hij na zijn diensttijd aler
Mips K
daar in 1948 voor de Zwitserse maatschappij
In het Zandvoortse heeft Mips enige tijd als
ortekaas-Berg
Tjenta Radja als planter, eerst op een tabaksplanvrijwilliger bij Pluspunt ‘diensten’ gedraaid aan
tage en daarna in de rubbercultuur, ging werken. Aangezien de telefoon en als bezorgster van Tafeltje Dekje. Op haar
Daan weer terug moest naar Indië volgde al snel de bruiloft 75e kreeg zij haar eerste computer en vooral met hulp van
en vertrok het paar samen naar Sumatra. “Wij hebben daar Roel Bosma kan zij hiermee aardig uit de voeten. Via de verbest een zorgelijke tijd gehad; ik was de laatste Nederlandse eniging van oud cabinepersoneel van de KLM ondernam zij
die een visum kreeg. Veel Nederlanders vertrokken en wij leuke reisjes, en samen met acht vrouwen wordt ieder jaar op
gingen voornamelijk met Amerikanen en Zwitsers om. Soms Goede Vrijdag in de Pieterskerk in Leiden naar de Mattheus
brachten wij de weekenden in een bungalow in de bergen Passion geluisterd. Al op jonge leeftijd leerde zij van haar
door, waar wij op de golfbaan van de BPM de smaak van dit ouders het bridgespel en dat wordt nog iedere week met
spel te pakken kregen; ook speelden wij daar tennis en zelfs plezier gespeeld, o.a. bij de Zandvoortse Bridgeclub. Golfen
polo. De situatie onder het bewind van Soekarno werd echter gaat jammer genoeg niet meer, maar vervelen is er bij deze
steeds slechter; ineens kwamen er militairen die ons huis wil- ‘every inch a lady’ beslist niet bij. Ik heb bijzonder genoten
den doorzoeken. Zij werden echter door bijgeloof afgeschrikt van de plezierige uurtjes die ik met deze dorpsgenote mocht
door de prachtige houten Chinese ‘wachters’ (= beschermers) doorbrengen en wens haar nog alle goeds toe.

Kledingbeurs Duintjesveld
Op donderdag 8 en vrijdag 9 april organiseert
de Zandvoortsche Hockey
Club (ZHC) weer de halfjaarlijkse kledingbeurs
voor modieuze (gedragen)
zomer dames- en kinderkleding in het clubhuis op
het Duintjesveld. De kle-

ding kan woensdagavond
7 april tussen 20.30 en
21.30 uur én donderdag
van 9.00 tot 14.00 uur ingebracht worden in dozen
en/of zakken voorzien van
naam. Uiteraard dient deze
kleding schoon en zonder vlekken en/of gaten te

zijn. Er mogen maximaal
35 stuks per klant ingeleverd worden. De inbreng-/
inschrijfkosten bedragen
€ 2,-. De verkoop vindt
plaats donderdagavond
tussen 19.30 en 21.30 uur
en op vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Van

de opbrengst komt 30%
ten goede aan de ZHC. De
rest is voor de inbreng(st)er.
Afrekenen en ophalen van
de niet verkochte kleding is
op vrijdag aan het eind van
de middag. Iedereen is voor
zowel de inbreng als de verkoop van harte welkom.

door Erna Meijer

Deze week gaan wij in Zandvoort in Bedrijf opnieuw op
de culinaire toer. Het grote voordeel is dat u, bij het lezen
van alle heerlijkheden, niet de deur hoeft uit te gaan. Want

H.A.O. catering komt naar u toe! Eigenaar John de Kluijver
(45) heeft al 26 jaar ervaring in het koksvak.
H.A.O. staat voor Horeca Ad
vies en Organisatie. Met zijn
bedrijf is John in een zeer
goed geoutilleerde ruimte
met professionele apparatuur in Amstelveen gevestigd,
van waaruit zowel bedrijven
als particulieren worden
voorzien van exclusieve catering.
John heeft als leerling bij het
bekende Hotel Spaander in
Volendam gewerkt, maar
vooral bij het befaamde restaurant Oud Paardenburg
in Ouderkerk aan de Amstel
heeft hij de kneepjes van het
vak geleerd. Daarna heeft
hij zeven jaar lang het restaurant Graan voor Visch op
de golfbaan Spaarnwoude
onder zijn beheer gehad en
tevens geeft hij al 15 jaar als
freelancer advies bij partijen
in de Orangerie in Elswout.
Daarnaast is John SVH examinator op koksopleidingen.
“Klanten kunnen een heel gespecificeerde keuze maken uit
een heel dikke brochure: van
alleen heerlijke amusehapjes
tot complete diners of barbecuearrangementen aan toe.
Voor de afgelopen feestdagen
boden wij voor het eerst heerlijke vis- en vleeswarenschotels aan, evenals een drie- of
viergangenmenu”, aldus De
Kluijver. Wat te denken bijvoorbeeld van een terrine van
King Crab en garnalen, gevolgd door gebraiseerde filet
van hertenbout met wildjus?

Het roodvlees wordt volgens
de ‘slow cooking’ methode
bereid en altijd met een thermometer gemeten of de kerntemperatuur van 53 graden
constant blijft. Vegetarische
gerechten zijn vanzelfsprekend ook mogelijk.
De menu’s en hapjes worden
kant-en-klaar geleverd en het
enige dat u hoeft te doen, is
de gerechten in de oven te
verwarmen. Daarnaast hoeft
u zich ook geen zorgen te maken over de entourage, want
desgewenst kan passend
tafellinnen, glaswerk en servies gehuurd worden. John,
die inmiddels al 45 jaar in
Zandvoort woont: “Ook tafels,
stoelen tot party tenten toe
kunnen wij leveren en bij een
groot evenement is de aanwezigheid van extra keukenpersoneel mogelijk. Niet voor
niets hanteer ik de leuze: ‘The
sky is the limit’ en het maakt
niet uit of het nu voor tien of
voor duizend personen is!”
Hij wil zich de komende tijd
vooral gaan richten op tuinfeesten met de momenteel
in zwang zijnde ‘walking diners’. Deze bestaan voornamelijk uit exclusieve kleine
voorgerechtjes, zoals sashimi
van tonijn, of een in ganzenvet gekonfijt kwarteltje met
zuurkool.
H.A.O.Catering, Regentesse
weg 1a, tel. 06-11372185, email: j.dekluyver@hetnet.nl.
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Diepe depressie
geeft nog even veel wind

Grand Café & Restaurant

We hebben deze keer een uiterst wisselvallige en onstandvastige week te pakken. Er zit tamelijk veel dynamiek in
de atmosfeer en dat merkten we onder meer aan het

Zoekt per direct

Op de kust werd windkracht 7-8 gehaald en windstoten

Zelfstandig werkend

windbeeld dat vooral op woensdag nogal onstuimig was.
tot ruim 80 kilometer per uur zijn ook al gemeten.
Op de valreep pikken we
deze donderdag ook nog
een paar typische maartse
buien mee, mogelijk met
stofhagel, onweer en een
vlok kletsnatte sneeuw.
De bovenlucht koelt in het
kielzog van een actieve depressie flink af. Tenslotte
heeft de temperatuur best
wel een flinke val gemaakt
(komt van bijna 14 graden
afgelopen dinsdag en bedraagt deze donderdag
zo’n 8-9 graden overdag).
Die actieve depressie met
de kern richting noordelijke Noordzee geeft ons dit
dynamische weer. De druk
in de kern van het laag kan
nog even tot ongeveer 982
millibar dalen en dat geeft
tijdelijk nog even dat behoorlijke windveld tot op
enige afstand van de depressiekern.
Richting het einde van
de week en in de loop
van het weekeinde kan
het weer tijdelijk iets opknappen, maar een langere stabiele fase is nog
niet aan zet en zelfs met
Pasen lijkt het geen paas-

best weer te worden. Een
hoogtetrog lijkt min of
meer voor anker te gaan
ten westen van Nederland
met de spil bij Engeland.
Regenachtige storingen
kunnen dan voortdurend
blijven doordringen tot de
Benelux. De kans is zelfs
aanwezig dat het weer
binnen een dag of acht
nog niet echt opknapt.
Komende zondag verloopt waarschijnlijk beter dan de zaterdag qua
Zandvoorts weerbeeld.
Prognoses voor de langere termijn geven wel wat
betere perspectieven voor
de tweede aprilhelft. Dan
zou het stabieler moeten
worden met later ook
een duidelijke stijging
van temperatuur. Mocht
die stijging er inderdaad
komen zit je zo op prima
tempraturen tussen 15 en
20 graden.
Hoe wordt de hele maand
april? Bel de weerprimeurlijn eens op 1 april (09001234554)
weerman Marc Putto

kok

met culinaire ambities
en oog voor detail.
Voor info en reacties:
E-mail cafeneuf@cafeneuf.nl
Haltestraat 25, 2042 LK
Zandvoort

BEACHCLUB 7

FAR OUT

Dit weekend Wildmenu
Check de website voor de kaart
Reserveren gewenst: 023-5717170
www.far-out.tv

colofon

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

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

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.

Overige dagen op afspraak.

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

Bladmanager: Gillis Kok
Do.

Vr.

Za.

Zo.

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

Centrale redactie: Joop van Nes

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

Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort

Druk: Dijkman offset
Visseringsweg 40 - Diemen

Temperatuur
Max

8-9

10

9

10

Min

4

4

6

4

Zon

35%

40%

25%

60%

Neerslag

75%

65%

85%

45%

zw. 4-5

zzw. 4-5

zzw 4-5

zw. 4

Wind
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gendijk

o
Piet Ho

Uitgaan of lekker stappen was er toen niet
bij. Op veertienjarige leeftijd ging Piet, ik
mag Piet zeggen, aan het werk bij de gemeente op de afdeling gas en water in de
buitendienst. Hij verdiende per week vijf
gulden en een kwartje. “Eigenlijk wilde ik
net als mijn vader varen, maar hij was daar
op tegen. Hij zei altijd tegen me: Piet, als
je gaat varen, dan breek ik je benen. Dat
klinkt misschien hard, maar zo bedoelde
hij het niet. Ik denk dat hij me heeft willen behoeden voor het harde leven op zee”,
legt Piet uit.

door Sutiah van Netten

“Ik kan geen dag zonder de zee!” De 85-jarige Piet Hoogendijk
woont bijna twee jaar in Huis in de Duinen. Naar eigen zeggen
heeft hij het er erg naar zijn zin, maar zit hij niet graag binnen.
“Soms krijg ik het binnen een beetje benauwd. Ik ben een echt
buitenmens. Het liefst wil ik elke dag even naar het strand om
naar de zee te kijken. De liefde voor het water heb ik van mijn
vader. Hij was een zeeman in hart en nieren”, vertelt Piet trots.
Zijn vader was soms tien dagen thuis, om daarna
weer voor maanden op zee te varen. “Voor ons was
dat heel normaal. Het hoorde bij ons leven. Samen
met mijn moeder en mijn twee zussen hielden we
via de krant bij waar hij ongeveer zou zijn. Op die
manier voelden we ons mijlenver toch nog met hem
verbonden”, herinnert Piet zich. Het waren toen
hele andere tijden. Het leven was hard. Piet vertelt: “Voor de oorlog moesten we met vijf mensen
rondkomen van een inkomen van negen gulden.
De huur was al vier gulden veertig, dus hielden we
vijf gulden zestig over om van te leven. Mijn moeder heeft dat wonderwel goed gedaan. Het waren

Ben jij al hip–tip

door Ilja Noltee
Shake it Baby!
Bezoek Sister Act @ RAI Amsterdam!

Na de succesfilm Sister Act, over de zingende nonnen waarmee Whoopi
Goldberg iedereen liet swingen, is het tijd om dit real life ook waar te gaan
maken! Het wereldberoemde Community Gospel Choir uit Londen neemt je
mee in de wereld van ‘Songs from Sister Act’ en zet het theater op z’n kop!

Ik kom er zojuist vandaan… Sister Act in de RAI in Amsterdam. Bij binnenkomst zag
ik het eerlijk gezegd niet meer zo zitten: zo’n 80% van de aanwezigen bestond uit
bejaarden. Hmmm… Op de flyer stond dat dansen en zingen gewenst was, maar hoe
kunnen die oudjes hier nu aan meewerken? Bukken kan niet vanwege de kromme
ruggetjes en swingen met de heupen is ook geen goed idee, aangezien er al een run
op de kunstheup bestaat. Ach, ik laat het gewoon over me heen komen…
Drie dames van het koor openen hun strotjes en de zaal is muisstil. Geen wonder,
want dit stemgeluid is echt bijzonder! Het koor bestaat uit een 8 tal dames en 3 heren,
welke ieder over een spraakmakend stemgeluid beschikt. De zaal kwam na een tijdje
op gang; klappende opa’s, swingende omaatjes en zelfs de rolstoelen maakten een
soort van dansbewegingen… Sister Act Rocks!
Nee even zonder dollen: Hou je van gospel en motown muziek?
Bezoek dan de RAI, Sister Act kun je nog beleven van donderdag 1
april t/m zondag 4 april. Boek je tickets via: www.seetickets.nl of bel
0900-1353. Voor meer info over de show kun je terecht op: www.
songsfromsisteract.com. Zeker de moeite waard en zing/klap/dans/
stamp vooral lekker mee!

moeilijke jaren. Mijn vader ging op een
gegeven moment varen op de Wilde Vaart,
daarmee verdiende hij zeventien gulden.
En toen waren we rijk!”, lacht Piet.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog evacueerde Piet naar Oost-Groningen. “In 1942
werd Zandvoort ontruimd, maar ik ben
slechts drie weken in Oude-Pekel gebleven, want ik had heimwee naar de zee. De
liefde voor het water zal nooit overgaan.
Als het kan ga ik met de belbus naar het
strand. Ik kan geen dag zonder de zee!”

What’s Happening?

Bereid je dit weekend voor op de zomer, want er zijn weer een
hele hoop leuke strandfeestjes…

Vrijdag 2 april:

Het is weer zover! We kunnen weer lekker chillen bij het
kampvuurtje en genieten van een ondergaande zon met
uitzicht op zee… Vrijdag 2 april vanaf 18.00 komen de gezelligste mensen weer bij elkaar voor een authentiek, sfeervol
openingsfeestje... bij Woodstock in Bloemendaal natuurlijk!
Met een line-up van onder andere DJ’s Tettero, Sven en Freddy
Spool, ben je verzekerd van een topfeestje!
Kaarten voorverkoop: € 7,50 (deur: € 10,-).
Check www.woodstock69.nl voor meer info!
De afterparty vindt plaats bij Club Stalker in Haarlem.
Kaarten voorverkoop: € 7,- (deur: € 9,-). www.clubstalker.nl

Vrijdag 2 april:

Ook in Wijk aan Zee is het strand weer helemaal voorbereid
op een mooie zomer… En dat is natuurlijk de ideale plek om je
nieuwe liefde te ontmoeten… Zo kun je hier vanavond terecht
voor een supergezellig singlefeestje met 80’s en 90’s hits vanaf
20:00 uur tot 02:00 uur bij Strandpaviljoen ‘Het Strandhuis’.
Vind je grote liefde en deel de mooie zomer met elkaar: Succes!
Kaarten (via www.cupido-party.nl): € 12,50 (deur: € 15,-), incl.
2 consumpties, gratis gebruik van toilet en garderobe.

Zondag 4 april:

Ja, ja, ook vandaag weer volop leuke openingsfeestjes in
Bloemendaal! Duimen dus voor mooi weer en gaan met die
banaan! Bij BLM9 zal onder ander Eric E jullie gaan vermaken.
Kaarten: € 10,- (via www.blm9.nl). Ook Beachclub Vroeger
opent zondag haar deuren. Schudden met de billen en draaien met de heupen op het zogenoemde ‘Sex on the beach’.
Kaarten via www.beachclub-vroeger.nl
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Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

Hartelijk Bedankt!
Natuurlijk zijn wij beide
paasdagen geopend

Wij willen namens Lavogue alle mensen bedanken
die meegewerkt hebben aan de modeshow.

en serveren wij een paasbrunch
tussen 10.00 en 15.00 uur.
Ook voor ‘à la carte’ lunch en diner
bent u bij ons welkom.

Met name Marianne Rebel, Natasja Duiker, Monique
Greeven-Spierieus, Marianne en Carlo van café Neuf,
de fotograaf Johan Lagarde en de medewerkers van
Lavogue Sharona en Rony.

Bel voor info of kijk op de
site:www.tfaz.nl
Reserveren gewenst.

Boulevard Paulus Loot, paviljoen 5, Zandvoort.
Voor reserveringen 023-5716119/info@tfaz.nl
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Uitnodiging

Eerste Paasdag 4 april
Officiële opening

24 smaken ambachtelijk vers bereid Italiaans ijs

Het was fantastisch!

Ter kennismaking van 13.00 tot 15.00 uur:

Liefs Nelly en Stephanie Wendelgelst

2 ijsjes halen, 1 betalen

Tevens wensen wij iedereen een vrolijk pasen!
Bij Lavoque Coiffures
Dames + heren
• Haltestraat 22, 2042 LM Zandvoort • Tel.: 023 5730172

De zingende ijscoman deelt aan
de kinderen gratis ijsje uit.
Badhuisplein 8
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Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

‘Kleine jackpots’
voor goede doelen

Drukbezochte receptie
40-jarige ANBO-Zandvoort

De medewerkers van Holland Casino Zandvoort en Schip-

De Zandvoortse afdeling van de ANBO viert dit jaar het

is het bedrag dat het afgelopen jaar aan geld en speelfi-

het jubileum had het bestuur vorige week dinsdag 23

hol schenken dit jaar € 5.400 aan lokale goede doelen. Dit

ches is gevonden. Hiermee werden de Voedselbank Haarlemmermeer, de vrijwilligers van de Stichting Pluspunt

Zandvoort en het Zandvoortse Huis in de Duinen gesteund.

Jackpots voor goede doelen

Vorige week donderdag
25 maart was het feest
in Pluspunt. Olivier van
Tetterode overhandigde, namens de medewerkers van
de beide vestigingen, de drie
genomineerde organisaties
elk een bedrag van € 1800.
“Dagelijks vinden we verloren speelfiches en geldbiljetten. Dit varieert van
stuivers tot soms briefjes
van 100 euro. Deze gevonden waardemiddelen gaan

in een pot en elk jaar kiezen
we enkele goede doelen uit
die we graag willen steunen.
Eigenlijk geven we ‘kleine
jackpots’ aan goede doelen”
, aldus Van Tetterode. “We
vinden het belangrijk om op
deze manier een bijdrage te
leveren aan de samenleving,
hoe klein die misschien ook
is. De goede doelen zijn er
blij mee en het personeel
van Holland Casino wil hiermee laten zien midden in de
samenleving te staan.”

40-jarig bestaan van de vereniging. Ter gelegenheid van

maart een receptie georganiseerd in de restaurantzaal van
Huis in de Duinen.

Een uitgebreide en drukbezochte receptie waar ca. 300 leden
het bestuur kwamen feleciteren met het jubileum. Voorzitter
Jaap Molenaar en bestuursleden Truus van der Voort, Jan
Wassenaar, Sien Paap-Paap, Ben
Kemmer en Wies de Jong namen de felicitaties graag in ontvangst. Wethouder Gert Toonen
feleciteerde namens de gemeente en wenste “de club van
gezellige mensen” nog veel succes toe. Ook burgemeester Niek
Meijer en Arnold Goudriaan van
het ANBO-Gewest waren aanwezig.

Verder natuurlijk Theo
Wijnen aan de piano en
zangeres/actrice Mirjam
Sengers die met haar eigen geluids/lantaarnpaal
letterlijk rondtoerde door
de zaal en aan alle tafeltjes
een gezellige show weggaf.
Heerlijke hapjes en plezierige drankjes ontbraken
natuurlijk niet. Al met al
een uitermate uitvoerige
receptie met een ongekend
aantal bezoekers. Het bewijst maar weer eens hoe
populair de ANBO- afdeling Zandvoort is.

Bestuur met burgemeester en Arnold Goudriaan van ANBO-gewest

De Plusdienst zoekt bijzondere vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor een dorpsgenoot met dementie? En tegelijkertijd uw vaardigheden gebruiken en uw tijd zinvol besteden?
Dan is de Plusdienst op zoek naar u!
In Zandvoort wonen veel ouderen. Onder onze oudere dorpsgenoten groeit de groep ouderen
met dementie. Goede begeleiding en ondersteuning maken
het mogelijk dat dementerenden langer en verantwoord in
hun eigen omgeving kunnen
blijven wonen, waarbij behoud
van kwaliteit van leven centraal
staat. Zorgen voor iemand met
dementie is zwaar. Het vergt
veel inzet en geduld om hier
goed mee om te kunnen gaan.
Dementerenden, maar ook hun
familieleden en hun mantelzor-

gers, kunnen hierbij steun gebruiken, zowel emotionele steun als
praktische hulp.
Er is steeds meer behoefte aan
hulp bij ouderen met dementie.
De Plusdienst probeert aan deze
hulpvraag te voldoen. Daarom
zijn zij op zoek naar betrokken
dorpsgenoten die als vrijwilliger
de dementerende gezelschap
wil houden, voor de gezelligheid,
maar ook om partner, familie of
andere verzorgers te ontlasten.
Het gaat meestal om één bezoekje
per week van ca. twee tot drie uur.

Wat wordt verwacht van een vrijwilliger?

• Affiniteit met en respect voor mensen met dementie.
• Bereidheid om aan een korte scholing deel te nemen
rondom dementie.
• Vaardigheden zoals: geduld, goed kunnen luisteren,
inlevingsvermogen en humor.

Wat maakt het werken met mensen
met dementie zo aantrekkelijk?

• U kunt helpen de eenzaamheid te verlichten
• U kunt hen een leuk gedeelte van de dag aanbieden
• Door een luisterend oor te bieden geeft u de mensen
de gelegenheid om over hun belevenissen te praten.
• Afwisselende situaties.
• U ontlast de mantelzorger.

Als vrijwilliger krijgt u werkbegeleiding en scholing. Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie
en aanmelding kunt u zich wenden tot Amber van
Tetterode, coördinator Plusdienst, tel. 5717373 of email: a.vantetterode@pluspuntzandvoort.nl

HUIS IN DE DUINEN
Dit keer komt slechts één onderwerp aan de orde,
namelijk de financiering in de ouderenzorg.
Als we spreken over geld in de gezondheidszorg dan

komen wij als eerste de begrippen intramuraal en extramuraal tegen. Intramuraal wil zeggen alle vormen

van zorg binnen de ‘muren’ van een instelling en ex-

tramuraal is alle zorg buiten deze muren, dus bijvoorbeeld in de wijk.

Eerder is al aangegeven
dat voor elke vorm van
zorg een indicatie vereist
is. De indicaties voor de
intramurale zorg worden
uitgedrukt in zorg zwaartepakketten (ZZP) en extramuraal in functies en
klassen. Voor u als cliënt
betekent dit dat u kunt
zien voor welke zorg u geïndiceerd bent, maar voor
de zorgaanbieder betekent dit ook duidelijkheid
over de inkomsten.
Elk jaar maakt een instelling een inschatting, op
basis van ervaringsgegeven, over de te verwachte
productie (lees: zorg). Zij
maakt hierover afspraken met het Zorgkantoor.
Het Zorgkantoor vertaalt
deze productie in geld.
De toekenning van dit
geld is gebaseerd op landelijke gemiddelden en
wordt het budget van
de instelling genoemd.
Vroeger was het zo dat
als de werkelijke productie gedurende het
lopend jaar achterbleef
dit geen invloed had op
het toegekende budget.
Sinds een aantal jaar is
dit gewijzigd. Elke maand
wordt gecontroleerd of
hetgeen is afgesproken
ook echt geleverd is. Is
dit niet het geval dan
moet de zorgaanbieder
het te veel ontvangen
budget teruggeven aan
het Zorgkantoor.
Tot zover klinkt het systeem duidelijk en eerlijk.
Wat voor ZorgContact

lastig is, is dat de inkomsten gebaseerd zijn op die
landelijke gemiddelden.
ZorgContact heeft veel
mede werkers die lang
in dienst zijn en daardoor
hoog in de salarisschaal
zitten. Daarnaast is de
leeftijdsopbouw van de
medewerkers ook hoger
dan die van het landelijk
gemiddelde. Beiden geven extra spanning op
het toegekende budget,
want je kunt immers met
het toegekende budget
nu minder personeelsleden in dienst hebben.
Om toch u, als cliënt,
te bieden waar u recht
op hebt of waar u behoefte aan hebt, moet er
opnieuw worden nagedacht over de inrichting
van de organisatie en de
manier van verplegen en
verzorgen. De ZZP’s geven ook gelukkig duidelijk aan waar de grenzen
van de zorg liggen. Het is
van belang om hier met
elkaar goede afspraken
over te maken.
Op dit moment is
ZorgContact, samen
met de personeelsleden,
bezig om deze processen
opnieuw vorm te geven.
Dat is voor sommigen
een uitdaging en voor anderen erg wennen. Deze
beweging is merkbaar.
Niet alleen op de locatie,
maar ook daarbuiten. Ik
hoop echter door deze
uitleg u enigszins wat
duidelijkheid te hebben
gegeven over het hoe en
waarom.
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De informatie pagina van de sportraad
www.sportinzandvoort.nl

Duikteam Zandvoort

Voor het snorkelduiken heb
je een basisuitrusting nodig,
waarvan de aanschafkosten
ca. € 115 bedragen. Die uitrusting bestaat uit: snorkel, duikbril, zwemvliezen,
loodgordel met 4 kg. lood
(of 5% van je lichaamsgewicht). Voor het Open Water

Brevet heb je naast de basisuitrusting nog nodig: duikpak,
trimvest, duikmes, persluchtcilinder, ademautomaat, manometer en dieptemeter of een
duikcomputer. Per set kost dit
nieuw ongeveer € 1200.
Duikteam Zandvoort verstrekt

Zandvoortse

Courant
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graag alle informatie betreffende de eisen waaraan het
materiaal moet voldoen. De
club beschikt ook over een
aantal duiksets, die voor de
duur van de opleiding tot
Open Water Diver door de
leden gratis gebruikt kunnen
worden. De minimum leeftijd
om lid te worden is 14 jaar.
Voor de leeftijd van 14 tot 18
jaar geldt als voorwaarde:
mits één der ouders of verzorgers ook duikend lid is van
Duikteam Zandvoort en als
buddy of begeleider optreedt.
Het lidmaatschap van de vereniging geeft aan de leden
automatisch het recht op het
clubblad en het deelnemen
aan alle activiteiten, voor zover
de geoefendheid van het lid
dit toestaat. Meer informatie
over bijvoorbeeld trainingen,
contributie en inschrijfgeld is
te vinden via: www.duikteamzandvoort.nl.

IR DesIgn ZanDvooRt

Vanaf 1 april 1981 zijn een aantal duikenthousiastelingen
actief bezig zich te bekwamen in de onderwatersport via
Duikteam Zandvoort. Een sport die vooral in heldere wateren, zoals rond de Middellandse Zee, veel beoefend wordt.
Doel van de vereniging is de duiksport in al zijn facetten
te beoefenen en te bevorderen. Duikteam Zandvoort verzorgt zelf geen opleidingen, maar één van de leden is PADI
(Professional Association of Diving Instructors) instructeur.

Honkbal & softbal

De honk- en softbalafdeling van de Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) speelt al weer een aantal seizoenen op het nieuwe
speelveld in Sportpark Duintjesveld Het speelveld is voorzien
van een lichtinstallatie zodat er niet altijd vroeg in de avond
gespeeld of getraind hoeft te worden.

gespeeld gaan worden.
Softbal dames spelen op de
dinsdagavond en honkbal
junioren op zondag. Door
de lichtinstallatie is het mogelijk ook seniorenteams
op doordeweekse avonden
te laten spelen, zodat er
voor iedereen voldoende
mogelijkheden zijn om te
honk- en/of softballen.

Lid worden?
ZSC soft- en honkbal, voortgekomen uit TZB, nam vorig
seizoen met een heren- en
dames seniorenteam deel
aan de competitie, maar ook
met een jongens junioren
honkbalteam. Op de accommodatie is ruimte voor zowel
junioren en pupillen honken/of softbal. Uiteraard zijn
ook dames- en heren senioren die deze gezellige en soci-

ale Amerikaanse sport willen
beoefenen van harte welkom.

Ook peanutball

Hoewel de speeldagen voor
het nieuwe seizoen, waarvoor
de trainingen binnenkort
beginnen, nog niet bekend
zijn, ziet het er naar uit dat
de thuiswedstrijden voor
de softbal heren en peanutball aspiranten op zaterdag

De contributie voor volwassenen is € 75 per seizoen. Junioren betalen
€ 60, aspiranten 44,50
pupillen 29. Wie meer
wil weten of lid worden
kan terecht bij Joke v.
Soest (023-5719713) of
Hans Paap (023-5717397).
Inschrijfformulieren zijn
verkrijgbaar in de kantine
van de Zandvoortse Sport
Combinatie in sportcomplex Duintjesveld.
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Gemeentelijke publicatie week 13 - 2010
Vergadering college

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 12 en de
verdere in week 12 door het college genomen besluiten zijn in
week 13 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Aanvang: Grote commissie 15.00 uur
Plaats: oude B&W-kamer
Vergaderfrequentie: 1x per 3 weken

Op 1 april vergadert de Commissie Welstand en Monumenten.
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt
hiervoor het beste even contact opnemen met de werkeenheid
Bouwen, tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval

Op zaterdag 3 april haalt de ecocar van Sita weer Klein 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

Inzameling GFT rolemmers

Op maandag 5 april wordt er i.v.m. Tweede Paasdag geen GFTafval ingezameld. Dit gebeurt op dinsdag 6 april.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- Marnix van St.Aldegondestraat 6, gedeeltelijk vergroten van
de woning, ingekomen 22 maart 2010, 2010-068Rv
- Zandvoortselaan 165, plaatsen volière bij dierenverblijf, ingekomen 23 maart 2010, 2010-070Lv.
- Haltestraat 63B, verplaatsen van een rookgasafvoer, ingekomen 25 maart 2010, 2010-072Lv.

Aanvraag kapvergunningen

- Hofdijkstraat 9, 2 coniferen, bomen zijn van slechte kwaliteit
en zijn te groot voor de achtertuin, zaaknr: zaaknr:2010 – 1488.
Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-

dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Verzonden besluiten
Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Cornelis Slegersstraat 6, verwijderen asbesthoudend materiaal, verzonden 22 maart 2010, 2010-058S.
- Witte Veld 70, plaatsen terrasoverkapping achterzijde, verzonden 25 maart 2010, 2010-040Lv.
- Kerkplein 1A, plaatsen (licht-)reclame-uitingen, verzonden 25
maart 2010, 2010-014R.
- Kennemerweg (ongenummerd), bouw woning, verzonden 25
maart 2010, 2009-228Rv.

Besluit Noodkapvergunning:

- Julianaweg 4 en 7, 2 iepen, door het uitgraven voor de aanleg
van het riool zijn de 2 bomen instabiel geworden.

Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar
schorst in beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer

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

Melding of klacht?

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

Openingstijden Centrale Balie

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

Openingstijden begraafplaats

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

Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden
Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort besloten tot: Het opheffen van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de A.J. van der
Moolenstraat t.h.v. nr. 80.

Collegelid spreken?

Bezwaarschriften

Vragen over een bouwplan?

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de vergunning. Indien het
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw
bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de rechter-

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 08.30 en 16.00 uur.

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

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

handbal
Handbaldames hervatten veldcompetitie met ruime nederlaag
De herstart van de veldhandbalcompetitie heeft de dames
van ZSC een 14-10 nederlaag opgeleverd. Net als in de laatste thuiswedstrijd in de zaal gaf de routine van Legmeervogels de doorslag.

In de eerste helft hadden
beide teams veel moeite
met de koude weersomstandigheden, waardoor
het moeilijk was tot goed

samenspel te komen. Tot
aan de rust ging de strijd
gelijk op en waren het vooral de keepsters die uitstekend op dreef waren. Bij ZSC

was dat Angela Schilpzand
die een aantal zekere treffers wist te vorkomen. Na
een ruststand van 5-4 nam
Legmeervogels het heft in

handen. Ze gingen zorgvuldiger om met de kansen die
ze creëerden. In de slotfase
bepaalden de gasten de
eindstand op 14-10.
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autosport
Nationale autosportseizoen start met paasraces
De tijd van de gemoedelijkheid die er heerst tijdens de

lucht uit de plaatselijke drogisterij. Vreemde zin maar de

Martin GT4, BMW M3 GT4
en Chevrolet Corvette wordt
tijdens de paasraces uitgebreid met de indrukwekkende Camaro GT4.

april vinden op Circuit Park Zandvoort de ‘Kruidvat Gillette

Overige klassen

Winter Endurance Series is voorbij. Het circuit ligt er gladgeschoren bij en in de duinen hangt een klein beetje een

paasraces hebben twee bijzondere sponsors. Maandag 5
paasraces’ plaats.

De Camaro GT4 debuteert in de Dutch GT4 Championship

Tijdens de ouverture van
het nieuwe raceseizoen
verschijnen maar liefst zes
raceklassen voor hun openingswedstrijden op het
Zandvoortse asfalt. Na een
mooie start van het seizoen
2009 zal opnieuw de Dutch

GT4 Championship de
hoofdattractie zijn. De serie
kende het afgelopen seizoen
een meer dan voortreffelijk
debuutjaar. Het startveld,
bestaande uit onder andere
de Ford Mustang FR500C,
Porsche 997 GT4, Aston

De Renault Clio Cup heeft
ook dit jaar weer een aantal bijzondere namen voor
een spannend raceseizoen.
De aanstormende toerwagentalenten zijn opnieuw
te zien in de Formido Swift
Cup. Dit jaar staan ook de
Formule Fords weer op het
paasmenu. Deze open klasse
is niet meer weg te denken
in de nationale autosport.
De Toerwagen Diesel Cup
gaat haar derde seizoen in
en is inmiddels een begrip
binnen de nationale autosport. Het debuut van de
Radical Cup, dat voor aankomend weekend gepland
stond tijdens de paasraces,
vindt geen doorgang. Er
bleek te weinig animo voor
een Nederlandse Radical
serie.

Voor hele gezin

Op zaterdag 3 april vinden
alle kwalificaties plaats, gevolgd door de eerste races
van de Toerwagen Diesel
Cup, de Radical Cup, Formule
Ford en de eerste sprintrace van het Dutch GT4
Championship. De eerste
trainingssessie vangt aan
om 9.00 uur. Tweede paasdag wordt een echte fundag voor het hele gezin, met
meer dan acht wedstrijden
op het programma maar
ook veel vermaak in het
rennerskwartier, met onder
andere een supercar-plaza,
waar iedereen met de meest
exclusieve auto’s op de foto
kan, een kinder-kartbaan,
diverse luchtkussens en
voor de dames een beauty
make-over. Het programma
start maandag 5 april om
9.00 uur.
Informatie over tickets en
het meest recente tijdschema is te vinden op www.
circuit-zandvoort.nl

basketbal - dames & heren
Belangrijke zege Lions dames
De dames van Lions trainer/coach Richard Koper hebben
afgelopen maandagavond in Amsterdamse Ookmeerhal
een belangrijke zege geboekt. In de inhaalwedstrijd tegen het onderaan de ranglijst staande AMVJ sleepten onze
plaatsgenoten een 31-46 overwinning uit het vuur.
De dames hadden het druk
afgelopen weekend. Want
eerst moesten ze zaterdag
nog vol aan de bak tegen
Akrides. Alhoewel de geleden
nederlaag ingecalculeerd
was. De IJmuidense dames
staan ver boven de Lionsdames en lieten dat duidelijk merken. De uitslag moet
maar snel worden vergeten.
De teller stopte pas bij 93-49,
voor een dameswedstrijd in
de Rayonklasse een bijna exceptioneel hoge score.

Maandag

Maandagavond echter
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moesten de Zandvoortse
dames zich laten zien. AMVJ
staat stijf onderaan en er
moest dus in principe gewonnen worden. Dat lukte
uiteindelijk ook, mede omdat AMVJ moeite had de
basket te vinden. Ook in
deze wedstrijd kwamen de
Zandvoortse dames niet
boven de 50 punten uit, bijna een obsessie voor Lions,
maar gelukkig trokken zij
aan het langste eind.
Op zaterdag 10 april speelt
het damesteam van Lions
om 20.15 uur in de Zand

voortse Korver Sporthal
tegen het eveneens lager
genoteerde Amsterdamse
Falcons. Zeker geen sinecure maar mocht die wedstrijd gewonnen worden
dan zijn ze zo goed als veilig
en kan er komend seizoen
weer in de Rayonklasse gespeeld worden.

Heren op koers

De heren van The Lions
hebben afgelopen vrijdag
opnieuw een ruime zege
geboekt. In IJmuiden werd
het zeer ervaren vierde
team van Akrides, met spelers die ooit hoog gespeeld
hebben, met 74-108 verslagen. Het ging echter niet
van een leien dakje. “We
hadden de grootste moeite om de bal door de basket te laten gaan, hetgeen
Akrides, dat op deze borden

traint, wel lukte. Bij rust
stonden we maar met tien
punten voor!”, sprak speler/
coach Marvin Martina over
de eerste helft. De tweede
helft ging het een stuk
beter. Verdedigend klopte
het weer helemaal en ook
aanvallend ging het een
stuk gemakkelijker. Vooral
Paul Wessels, die weer terug was van een rugblessure, liet zich gelden en
verzamelde tegen zijn oude
vereniging maar liefst 42
punten. Uiteindelijk heeft
Lions de titelkandidatuur
opnieuw bevestigd. Op zaterdag 10 april ontvangen
de Zandvoortse heren het
Purmerendse Early Bird,
een geslepen ploeg die nog
steeds op de loer ligt voor
de titel. De wedstrijd in de
Korver Sporthal begint om
18.30 uur.

voetbal - zaterdag
Nigel Berg was subliem
Na een poosje van een wat mindere vorm, is de echte Nigel

Berg afgelopen zaterdag weer opgestaan. Tijdens de in-

haalwedstrijd in Beemster tegen ZOB had de kleine mees-

ter een groot aandeel in alle vier de Zandvoortse doelpunten. Hij nam de eerste en de laatste voor zijn rekening en

stelde Michel de Haan in staat om voor de andere twee te
tekenen. Einduitslag: 3-4.

De eerste goal van Nigel Berg

De eerste helft was de
beste. Al in de 22e minuut
mocht Berg, na een vieze
overtreding op De Haan,
een meter buiten het strafschopgebied aanleggen
voor een vrije trap. Met veel
gevoel krulde het speelobject over de verbouwereerde keeper van ZOB in de
uiterste bovenhoek. Echter
een drietal minuten later
kon ook de Zandvoortse
goalie Jorrit Schmidt de bal
uit het net halen. Even niet
opletten in de verdediging
was daar zeker debet aan.
Opnieuw moesten onze
plaatsgenoten zoeken
naar een op dat moment
verdiende voorsprong. Die
gelegenheid kwam in de
37e minuut toen Berg vanaf
de linker flank met een fluwelen ‘touch’ exact de krullen van De Haan bereikte.
De Zandvoortse topscorer
wist daar wel raad mee en
bracht zijn ploeg opnieuw
aan de leiding. Ook nu weer
wisten de gastheren binnen zeer korte tijd, vlak voor
rust, het Zandvoortse doel
te vinden en weer op gelijke
hoogte te komen. Toch zou
Zandvoort met voorsprong
de rust in gaan en opnieuw
waren De Haan en Berg de
hoofdrolspelers.

Na rust ontspon zich en
wat mindere wedstrijd, het
niveau van de eerste helft
werd door beide ploegen
niet meer gehaald. In de
74e minuut kon ZOB weer
langszij komen. Met nog
een paar minuten te gaan,
Zandvoort had in de tussentijd een groot aantal
kleine en grote kansen om
zeep geholpen, toonde
Berg toch weer zijn klasse.
Op onnavolgbare wijze slalomde hij door de verdediging van ZOB en met een
subtiel stiftballetje bracht
hij de Zandvoortse supporters weer in jubelstemming. Een verdiende overwinning, al zal de mening
van de thuisclub wellicht
anders zijn.
Het komende Paasweekend
is SV Zandvoort zaterdag
vrij. De eerstkomende
wedstrijd is op zaterdag 10
april bij het Hoofddorpse
Overbos. De Zandvoortse
zondagvoetballers moeten komend weekend wel
spelen. Op tweede Paasdag
ontvangen zij Vogelenzang,
met wie zij uit moeten maken wie na dit seizoen een
stapje terug zal moeten
doen. Die wedstrijd begint
om 14.00 uur.
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circuit run
Zware Runner’s World Zandvoort Circuit Run
De 3e Runner’s World Zandvoort Circuit Run van afgelopen zondag zal de boeken ingaan
als een zeer zware editie. Het strand, waar een straffe zuidwesten wind de atleten vol in

het gezicht raakte, deed vele lopers een tandje langzamer gaan. Uiteindelijk won de Belg
Stefan van den Broek de 12 kilometer lange wedstrijd. Tweede op een luttel aantal seconden werd onze landgenoot Hugo van den Broek (Castricum).

De Nederlander (r) wordt niet veel later ingehaald door de Belg

Deze editie van de Runner’s
World Zandvoort Circuit Run,
die overigens nu al tot de voorjaarsklassiekers wordt gerekend, kenmerkt zich sowieso
door een zwaar parcours.
Een glooiend racecircuit, met
aflopende bochten, daarna
het mulle strand en via de
boulevard en het sfeervolle
centrum weer terug naar het
circuit. Een ander kenmerk van
dit evenement is de interland
tussen Nederland en België.

bridge

Weer hebben de Belgen de
Nederlanders verslagen,
waarna de stand na drie edities op 3-0 staat voor onze zuiderburen. Hugo van den Broek
liep lange tijd samen met zijn
naamgenoot Stefan maar
moest hem uiteindelijk na de
strandopgang bij Havana laten gaan. De Belg finishte in
37.16, onze landgenoot had 8
seconden meer nodig.
Miranda Boonstra besloot pas

afgelopen week om te starten
in Zandvoort en toonde zich
verheugd over zoveel entertainment en sfeer langs het
parcours. Ze liep een mooie
race en finishte in een snelle
42.15.
Het strand werd een loodzware opgave, zowel voor de
toplopers als voor de duizenden recreatieve deelnemers.
Ruim vier kilometer mul zand
en een forse tegenwind zorg-

Burgemeester Niek Meijer zag
na afloop een grote verbondenheid tussen de dorpelingen en de lopers vanwege de
geweldige sfeer die er in het
centrum heerste. Hij beloofde
nog meer entertainment de
komende jaren. Tot slot gaf
het tijdschrift Runner’s World
aan, na een eerste driejarig
contract als hoofdsponsor,
opnieuw voor drie jaar nauw
betrokken te willen zijn bij
het evenement. De Runner’s
World Zandvoort Circuit Run
staat dus definitief op de
agenda van de KNAF.

en degradatiewedstrijd. In de A-lijn op de woensdag had het paar Tiny Molenaar & Wim

Brandse er een extra tandje bijgezet. Met bijna 30% verschil veroverde het paar de onbe-

twiste koppositie, die in de vorige ronde nipt was verloren van Nell Boon & Eugenie Spiers.
dit keurig rechtgezet en gaan
weer in de hun vertrouwde
A-lijn spelen. Zij worden vergezeld door Kitty Melchers en
Erna Meijer, die hun tijdelijk
partnerschap hiermee bekroonden. De openvallende
plaatsen in de B-lijn worden
ingenomen door Jan Swart &
Dik Willebrand, Ans Verhage
& Els Visser en Rieneke Zwarts
& Dick Verburg.

Door omstandigheden waren
drie paren, die echt in de A-lijn
horen, de vorige keer gedegradeerd. De paren Wim Koning
& Martin Duijndam, Renate
Koper & Loes Verburg en het Donderdagcompetitie
echtpaar Heldoorn hebben De donderdagcompetitie gaf

in de A-lijn het koppel Kees
Blaas & Bart Overzier, vooral
door constant spel, voor het
eerst als winnaar te zien. Zij
werden op de voet gevolgd
door Margriet Busscher &
Rita Fluitsma. Vier paren moeten helaas degraderen, doch
tot hun vreugde promoveren nu Nancy & Theo Noijen,
Maartje de Wit & Geert
Veldhuisen, Eef Eijkelboom &
Wil van Dillen en Marianne de
Grebber & Jolien Grootkerk.
In de C-lijn ontliepen de

De rentree van de Nederlandse topatlete van wereldklasse
Lornah Kiplagat was indrukwekkend. Na een jaar van blessureleed startte zij afgelopen weekend in de Ladies Run tijdens de 3e Runner’s World Zandvoort Circuit Run.

Lornah Kiplagat wint haar eerste wedstrijd
na een jaar afwezigheid

Met maar liefst meer dan
twee minuten verschil met
de nummer twee, legde de
inwoonster van het NoordHollandse Groet, wereldrecordhoudster op een aantal
afstanden, beslag op de eerste
plaats.
Kiplagat toonde zich tevreden
met haar tijd en met het verloop van haar wedstrijd. De
atlete was ruim een jaar uit
de roulatie door een blessure
aan haar rechterknie. Het circuit, waar Kiplagat nooit eerder op liep, vond ze uitdagend.
“Doordat je bezig bent met de
hoogteverschillen en de bochten merk je niet dat de kilometers zo snel gaan. Ik was zo
weer terug!”, reageerde een

opgeluchte Kiplagat. In 16.58
minuten finishte ze als eerste
tijdens de Ladies Circuit Run.
“Het is een snelle tijd, ik had
dat niet verwacht. Bovendien
vond ik het leuk om tussen
andere vrouwen te starten. Ik
had bewust hiervoor gekozen,
omdat ik nog niet tegen mijn
concurrentes wil lopen, maar
wel de sfeer van een wedstrijd wil proeven”, gaf zij als
toelichting. Kiplagat gaf aan
niet nerveus te zijn geweest
voor haar eerste officiële aantreden in ruim een jaar, maar
wel was ze nieuwsgierig naar
de reactie van haar knie na de
wedstrijd. “Ik ga vanaf hier opbouwen om het goede gevoel
weer terug te krijgen”, was
haar slotcommentaar.

adverteerders

Vierde ronde bridgecompetitie

De vierde competitieronde van het seizoen 2009-2010 is afgesloten met de promotie-

Namen van degradanten wor
den nooit genoemd, maar een
uitzondering wordt gemaakt
voor Margreet van Kuik, die al
seizoenen lang graag weer in
de B-lijn wil spelen. Dat is haar
eindelijk gelukt!

den voor een gevecht tegen
de elementen en dus na afloop voor mooie verhalen
over heroïsche optredens.
Ruim 12.000 atleten, van jong
tot oud, schreven zich in voor
diverse afstanden. Niet eerder was het aantal inschrijvingen zo hoog. Deelnemers
konden vooraf een bijdrage
doen voor het goede doel.
Rotaryclub Zandvoort heeft
in samenwerking met de
organisator van het festijn,
stichting Le Champion, €
11.000 opgehaald voor het
goede doel Spieren voor
Spieren.

Kiplagat wint Ladies Run

krachtsverschillen niet veel,
maar Riet de Rooy & Tiny
de Vries hadden uiteindelijk wel 20% voorsprong op
de nummer 2 Rita Kanger &
Leny Smit. Samen met Raks
Rudolphus & Tet Versteege
en Ciska Engelkes & Kunny
Morhaus wordt de sprong
naar de B-lijn gemaakt. Een
groot compliment voor de dames Kitty Koenekoop & Lenie
Post uit de D-lijn die met een
verschil van maar liefst 60%
hun opwachting in de C-lijn
gaan maken. Dit laatste geldt
tevens voor Jennes Daniëls
& Wil van Teeseling, Estella
Buurman & Alien den Heijer
en Wanda van den Bos met
partner Rita Kok.

Administratiekantoor K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding
Zandvoort
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Bar Battle
Beachclub Take Five
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Boudoir by Sara
Boudoir Personal Styling
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chocoladehuis Willemsen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Confet’ti B.V.
Corry’s Kaashoek
Dansschool Rob Dolderman
De Lamstrael
De Salon
Dierenarts Dekker
Dobey Zandvoort
Dorsman Assurantiën
Elvitaal

Emotion by Esprit
Far Out
Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Haar
Het Pakhuis
IJssalon Lucca
Kroon Mode
Lavogue
Medina Woninginrichters
Motorrijschool Goede
Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer
P. van Kleeff
Pesce Fresco
Radio Stiphout
Riche aan Zee
Rosarito
Shanna’s Shoe
Repair & Leatherwear
Stox
Stroop Eten en Drinken
Swirl’s Zandvoort
Thalassa Strandpaviljoen 18
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken Glaszettersbedrijf
Van der Valk & Swart Notarissen
Woonkado Discovery
Dreams & Daytime
Zandvoortse Vereniging van Huurders
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