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Zandvoortse strandpaviljoens vallen in de prijzen
Het nieuwe jaarrondpaviljoen Club Nautique is in de prijzen gevallen. Niets minder dan

de prestigieuze prijs ‘Beste Service’ in de verkiezingen voor het beste strandpaviljoen
2010 viel de eigenaren Maarten Keislair en Werner Coenraad ten deel! In de verkiezing
Beste Strandpaviljoen 2010 was een schitterende 3e plaats weggelegd.

Werner Coenraad en Maarten Keislair nemen de prijs in ontvangst

Strandpaviljoen Vooges
kreeg de eerste prijs in de
eveneens prestigieuze ca
tegorie ‘Schoon’ en over
all een prachtige 8e plek!
Strandpaviljoen Bries in
Noordwijk werd gekozen
tot ‘Beste Strandpaviljoen

2010’. De prijzen werden
donderdag 8 juli uitgereikt
door juryvoorzitter Cees
van der Padt, vestigings
manager Nederland bij het
Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen
(NBTC).

Naast de verkiezing van het
beste strandpaviljoen en
de categorieën Schoon en
Service, werden er nog twee
andere prijzen uitgereikt. De
paviljoens streden ook om
een prijs in de deelcategorie
ën Sfeer en Duurzaamheid.

Sport
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De winnaars in deze catego
rieën zijn Beachclub Royal
uit Hoek van Holland voor
Sfeer en strandpaviljoen De
Buren van Nes uit Ameland
voor Duurzaamheid.
De verkiezingen zijn een
gezamenlijk initiatief van
Strand Nederland, Konink
lijke Horeca en Nederland
Schoon en worden georga
niseerd om de kwaliteit van
de strandpaviljoens aan de
Nederlandse kust te pro
moten en de aantrekkelijk
heid van het Nederlandse
strand te vergroten. De be
oordeling is gebaseerd op
de mening van het publiek,
dat van april tot begin juli
een stem kon uitbrengen op
de website www.strandpa
viljoen2010.nl Daarnaast
bezochten promotieteams
van Strand Nederland alle
strandpaviljoens voor een
beoordeling ter plaatse en
om bezoekers naar hum
mening over het paviljoen
te vragen.

Sporthackers
sluiten af

Gelaten sfeer na verlies
De als een feest begonnen zondagavond, eindigde rond half
elf in een domper van jewelste, nadat Oranje de finale van

het WK in de verlenging van Spanje had verloren. De mees-

ten hadden heilig geloof in een overwinning van ‘onze’ jongens, waarschijnlijk gebaseerd op de wens om nu dan eindelijk een keer wereldkampioen te worden.

Toen was iedereen nog hoopvol en vrolijk

Gelaten lieten de Zandvoort
se fans de nederlaag op zich
inwerken en stroomden de
straat op, de warme nacht in.
Vooraf was het nog allemaal
zo mooi, getuige de foto bij
dit artikel. Feest op straat en
thuis, volle kroegen en terras
sen in afwachting van wat

komen zou en allemaal in
de overtuiging van de winst.
Het mocht echter niet zo zijn:
Zandvoort kan weer vier jaar
energie opdoen voor de fina
le in Brazilië, want in het hol
van de Goddelijke Kanaries is
het veel mooier om wereld
kampioen te worden.

De Mannetjes

Oranjekoorts
nog niet over
Gelaten stemming in het centrum

SEA OPTIEK

Welke straten worden afgesloten
tijdens het salsafestival? Kijk op pag 21

zichtbaar beter
‘Onze vakantie
naar Spanje hebben
we meteen afgeblazen’

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

www.seaoptiek.com
Vrijdag koopavond

Blik op het terras van Nautique
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familieberichten
Verdrietig om wat was en nooit meer zal zijn,
dankbaar voor wat is geweest en altijd blijven zal.
Moegestreden
Mijn lief, onze vader, schoonvader en opa

Piet van Vechgel
Soerabaja, 15 mei 1932

Zandvoort, 8 juli 2010

Jeanne van Vechgel – Hofman
Julie en Piet
Mark
Bart
Frans en Marianne
Linda
Correspondentieadres:
J.C. van Vechgel – Hofman
Hasebroekstraat 10
2041 NH Zandvoort
De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Omdat u voor kwaliteit kiest!

waterstanden
Strandpaviljoen Club Nautique het hele jaar geopend
van 9.00 tot 24.00 uur voor ontbijt, lunch, diner en een
unieke locatie voor bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsuitjes,
trouwen, recepties, en andere feesten.

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

Voor reserveringen bel

Dag en nacht bereikbaar

023 - 571 57 07

023 -7515 666
Gevestigd in Zandvoort

www.clubnautique.nl

Evert H. Schweitzer
Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart

in memoriam
14 juli 2008		

14 juli 2010

Lieve Jaap, paps en opa
2 jaar ben je weg van ons
2 jaar heb je ons verlaten
2 jaar zien we je niet meer
2 jaar moeten we je missen
2 jaar vol verdriet
2 jaar geen gezellige bezoekjes meer
2 jaar niet meer om jou lachen
2 jaar zonder jou
We houden van je
Died, Monique, Rob en Sven
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Spotlights

a.s. zondag

Protestantse gem. Zandvoort
10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek uit Bennebroek
RK Parochie St. Agatha
10.30 uur Pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus
10.30 uur Pastor C. van Polvliet

colofon

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

Sinds 1992
uw uitvaartondernemer in Zandvoort.

Onze allerliefste, eigenzinnige en bijzondere tante

Stella Lek

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

Is 11 juli 2010 overleden

U ITVAARTCENTRUM H AARLEM

Zij is een grote steun voor ons geweest.
Wij zijn dankbaar voor alles wat ze
voor ons betekend heeft.
We zullen haar liefde,
warmte en wijsheid erg gaan missen.
Kika de Leon en Jaap Akkerdaas, Marjolein de
Leon, Mirjam de Leon en Frank Hooghiemstra
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U ITVAARTZORGCENTRUM Z ANDVOORT

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
Telefoon (023) 532 87 50.
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl
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Tropische warmte zorgde voor veel ongemak
De tropische warmte van afgelopen weekend heeft voor

Geboren:

Noa Loïs, dochter van: Kuling, Rutger Peter en: Corper, Tamar
Jennie Elisabeth
Kimberley Arianne Sylvia: dochter van: van Denderen, Merel
Elisabeth
Shania, dochter van: Ceulen, Rutger en: Klijn, Patricia José
Teun Jeroen, zoon van: de Vries, Jeroen en: de Koker, Paulina
Dani John, zoon van: Lovers, Quinten John en: Kuling, Sarah
Angela

veel ongemakken gezorgd. Vooral op zaterdag, toen de
temperatuur in Zandvoort op de hoogste waarde van dit

jaar kwam (32,8ºC) heeft het de diverse hulpdiensten handenvol werk gegeven.

Ondertrouwd:

Schreuders, Ron en: Schrama, Brigitta Maria

Getrouwd:

Jašar, Amet en: Idrizi, Ramize

Overleden :

Van Vechgel, Pieter Alphonsus, oud 78 jaar
Bruchhaus, Sophia Berta Christine, oud 98 jaar
Zondag was het aanmerkelijk rustiger

Iedere dag geopend voor ontbijt, lunch en diner

Keuken dagelijks
geopend tot 22.00 uur

Ook voor feesten en partijen bent
u bij ons aan het juiste adres.
023-5713200
www.beachclubtien.nl

Buurtbemiddelaars gezocht
In oktober 2009 is stichting Meerwaarde gestart met het
project ‘Buurtbemiddeling Zandvoort’. Ter aanvulling van
het bestaande team is men op zoek naar vrijwilligers uit
Zandvoort die het leuk en interessant vinden om buurtbemiddelaar te worden.
Buurtbemiddeling is een
gratis en onpartijdige dienst.
Medebewoners die opgeleid
zijn tot bemiddelaar in het op
lossen van conflicten tussen
buren onderling. Zij proberen
de ruziënde partijen weer aan

cartoon

de praat te krijgen en hen zelf
een oplossing te laten beden
ken. De vrijwilligers krijgen
een kosteloze opleiding. Wie
meer informatie wenst, neemt
contact op Buurtbemiddeling
Zandvoort, tel. 023-5698883.

Grond voor nieuwe kazerne

De ambulances werden 6
keer opgeroepen, de brand
weer moest er 10 keer aan
te pas komen en de beman
ning van de ‘redboot’ Annie
Poulisse van de KNRM
moest opkomen omdat er
een alarm werd ontvangen
over een zwemmer die in
problemen zou zijn geko
men. De Annie Poulisse lag
om 18.00 uur in het wa
ter. Ook de Zandvoortse
Reddingsbrigade was daarbij
aanwezig maar toen ze aan

de actie deel wilden gaan
nemen, werd die afgeblazen
omdat de vermiste zwem
mer zich al had gemeld.
Wel moest de redboot een
tweetal keren hulp bieden
aan een vaartuig dat voor
Que Pasa in moeilijkheden
was gekomen. Uiteindelijk
werd de boot, waarvan de
accu’s leeg waren geraakt,
op sleeptouw genomen en
naar de haven van IJmuiden
gesleept. Dat de brandweer
zo vaak moest uitrukken

kwam door de zeer zware
onweersbui die Zandvoort in
de late avond trof en die her
en der voor grote waterover
last zorgde. Zondag, toen het
een paar graden koeler was,
hadden de hulpdiensten het
aanmerkelijk rustiger.
Een man die overzicht heeft
over het gebeuren op het
strand afgelopen weekend is
Ernst Brokmeijer van de ZRB.
Volgens hem was het op za
terdag aanmerkelijk drukker,
mede omdat op het heetst
van de dag de vloed op kwam
zetten en de zonaanbidders
hut op mutje kwamen te zit
ten. De brigade had wel alle
boten op het water en met
de nieuwe Landrovers werd
langs het water gepatrouil
leerd. “We hebben wel het
hele weekend veel EHBOhandelingen moeten ver
richten, zoals een splintertje
verwijderen, of een pleister
op een wondje plakken, dat
soort dingen. Op de actie van
zaterdagavond na, toen er
een zwemmer vermist werd,
hebben we het gezellig druk
gehad en verliep alles op rol
letjes”, aldus Brokmeijer.

Opnieuw wateroverlast Koninginnebuurt
Zaterdagnacht hebben de Koninginneweg en de Van

Ostadestraat weer ernstige wateroverlast moeten

verwerken. Het onweer barstte los en binnen de kortste

keren stonden de straten weer blank. Wat nog erger

was: ‘Ramptoeristen’ reden met hun auto’s hard door de
watermassa waardoor het water de huizen bereikte.
“Er is ons toegezegd door de
gemeente dat men sneller
zal starten met het afsluiten
van de straten bij waterover
last om ramptoeristen te
weren maar verscheidene
telefoontjes van de bewo
ners leverden niets op. Pas
toen het water uit de straat
verdwenen was kwam de
gemeente met afzettings
borden. Daarvoor reden
sommige automobilisten
door de Koninginneweg
met een rotvaart om zo op
spuitende fonteinen tot ver
boven hun autodak uit te
creëren. Dat hierdoor zo een
waterverplaatsing op gang

kwam dat het water de tui
nen instroomde en daardoor
de huizen bereikte, deerde
deze bestuurders schijnbaar
niet”, aldus een bewoonster
van de Koninginneweg die
anoniem wil blijven.
“Dit miljoenen kostende
project heeft voor de bewo
ners van de Koninginneweg
en de Van Ostadestraat he
lemaal niets opgeleverd. Van
tevoren bestond bij ons al de
angst hiervoor omdat er de
laatste jaren, na de aanleg
van de opvangtanks onder
het Zwarte Veld, steeds
enorme wateroverlast ont

stond. Bij de toelichting
door de gemeente over dit
nieuwe project rees het ver
moeden al spoedig dat het
onze problemen niet zou
oplossen maar misschien
zelfs verergeren. Helaas
kwam dit vermoeden za
terdagavond uit, terwijl
het project nog niet eens
klaar is. De wateroverlast
komt vanuit de Zeestraat
zo de Koninginneweg in
gestroomd en nu zelfs
ook nog uit de Emmaweg
komt een stroom water.
Nog meer belasting voor
de Koninginneweg dus.
Als deze straat dan hele
maal vol staat, loopt het
over de drempels de Van
Ostadestraat in. Misschien
dat de gemeente ook zijn
verantwoordelijkheid wil
nemen om te zorgen voor
een verbetering voor deze
straten?”, vraagt zij zich af.

column

Volgens mij...
Volgens mij kunnen de oranje
vlaggetjes en andere aanver
wante artikelen de kast in. Het
is wel genoeg geweest met de
adhesie betuiging voor het
Nederlandse elftal. Trouwens,
ik moet eerlijk bekennen dat
zowel mijn man als ik geen
echte voetbalsupporters zijn.
Natuurlijk volgen we het spel
letje maar niet echt overtui
gend. Zo waren we aan het
begin van de voetbalhappe
ning op Kreta en daar stond
het voetballen op een laag
pitje. Wij hadden daar geen
problemen mee en vonden
het prima.
Thuis gekomen volgden we
het spektakel langs de zijlijn
en hadden geen behoefte om
voor de buis te zitten. Onder
het genot van een hapje en
drankje volgden we de verrich
tingen via de radio in de tuin.
Heerlijk om het commentaar
op de ouderwetse manier te
volgen daarbij was het re
sultaat van de radio altijd 15
seconden eerder dan op de
TV. Ach, zo heeft iedereen zijn
eigen manier van genieten. De
een blaast luid op zijn vuvuzela
WK-toeter en een ander steekt
een rotje af om zijn gevoelens
kwijt te kunnen. Prima!
Minder leuk is het als je ie
mand anders overlast be
zorgd. Na de finale tussen
Nederland-Spanje fietste ik
vroeg door het dorp. De voet
balkater was duidelijk aanwe
zig. Overal stonden en lagen
bierflesjes op de stoep, dweil
den oranje attributen in de
goot en waren uit balorigheid
bloemen uit de plantenbakken
getrokken. De gemeentelijke
opruimploeg had er zijn han
den vol aan om de troep van
een ander op te ruimen. Als
je dan zo sportief bezig bent
vraag ik me toch af waarom je
dit doet? Of was de kater van
het verlies zó groot dat je kot
sent je gal moest halen. Ik kan
er met mijn oranje pet
je niet bij. Feestvieren?
Prima! Maar laat een
ander je rotzooi niet
opruimen.

Nel Kerman

burgerlijke stand
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Zaterdag 18 september

Reünie Jaap Kiewiet Mavo Zandvoort
Alle klassen van het schooljaar 1980-1981
Voor diegene die al op de hoogte zijn:

meld je aan op de website: http://www.triple4t.nl/jkmavo
We zijn nog op zoek naar: Esther Willems en
Jan Meyer (beide uit klas 1a), Henk Koning (klas 2b),
Marleen Luik (klas 4a), Alex Smit (klas 4b).
Weet iemand waar deze personen zijn neem svp
contact op met: Suzanne Cats-Koper 06-23469743

BY CHRIS KUIN

Naast onze à la carte kaart:
Zomermenu voor € 22,50

Gekookte mosselen

direzione:
Alfredo Caramante

op klassieke wijze

Strandpaviljoen Boom
te Zandvoort

11

iii

Mango ijs

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

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023-5716785

Ook voor feesten en partijen

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

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

De zomervakantie is begonnen. Veel van onze vaste
bezorgers gaan in deze periode op vakantie.

Geen zin om te kokkerellen? Gewoon Harocamo even bellen!
Wij bezorgen voor ieder wat wils, zoals broodjes, saté,
spareribs, diverse visgerechten of een uitgebreid diner.
14-09-09
Gebakken
met gebakken aardappelen en spinazie
U kuntMa
het
zo gek
niettartaar
bedenken!

Seniorenmenu: € 7,00

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

Kibbeling met frites, sla en sausjes

Wo 16-09-09

Macaroni met een gebakken ei

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

		

Bel: 5712102

Vr 18-09-09

Vissticks met frites, doperwten en wortelen

Di 22-09-09

Scholﬁlet met gebakken aardappelen en wortelen

Wo 23-09-09

Hutspot met warme worst en gebakken spek

Do 24-09-09

Schnitzel met frites en witlof

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

Vr 25-09-09

Gestoofde kabeljauw met aardappelpuree en bloemkool

Za 26-09-09

Kippenbout met frites en sla

Zo 27-09-09

Bal gehakt met gebakken aardappelen en bloemkool

Bestellen voor 11.00 en bezorgd tussen 12.00 en 14.00 uur of eventueel tussen 16.00 en
17.30 uur. U kunt ook een plaatsje reserveren in ons restaurant om gebruik te maken
van het seniorenmenu. Bent u in bezit van de ZandvoortPas, dan krijgt u een toetje
gratis.

Brasserie restaurant Harocamo
Kerkstraat 14 | 023-5712102

Daarom zijn wij op zoek zijn naar
invallers die tijdelijk een wijk willen verzorgen.
Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

Word dan

vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant
Bel 06-1139 1478
of mail je gegevens naar info@zvo-verspreiders.nl
4

Autoverzekering
vanaf € 6,- p/mnd
* startkorting tot 65%
DORSMAN.NL OF 023-5714534
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Met oog en oor
de badplaats door

Nieuwe voorzitter Alzheimer
Zuid-Kennemerland
Sinds enkele maanden heeft Henk Esselink, senior beleids-

adviseur van de gemeente Zandvoort het voorzitterschap
van Alzheimer-Nederland afd. Zuid-Kennemerland overgenomen van Ger Mulder.

daar een beleidsdocument
over. Na 20 jaar ervaring in
het ouderenwerk heeft hij ‘ja’
gezegd om als voorzitter een
waardevolle bijdrage te kun
nen leveren aan het welzijn
van mensen met dementie
en hun mantelzorgers.
De nieuwe voorzitter
Henk Esselink

Alzheimer Zandvoort

Het ouderenwerk is Esselink
niet vreemd want tijdens zijn
studie sociaal–culturele we
tenschappen raakte hij betrok
ken bij de oprichting van het
Anton Pieckhofje en schreef

Momenteel is er een zomer
stop maar vanaf 1 septem
ber is er weer iedere eerste
woensdag van de maand
het Alzheimer Café in Zand
voort. Alzheimer afd. ZuidKennemerland organiseert dit

in samenwerking met OOK in
Zandvoort en Pluspunt. Voor
mensen met dementie, part
ners, familie en andere belang
stellenden is het Alzheimer
Café een fijne en gratis ont
moetingsplaats. Op 19 sep
tember tijdens de Wereld
Alzheimer dag organiseert
het bestuur net zoals in 2009
een boottocht met de ‘Adriaen
Pauw’ over het Spaarne voor
mensen met dementie en één
van hun partners. Opgave voor
de boottocht kan vanaf 9 juli
bij Hans Houweling tel: 0235311482 of email: zkennemer
land@alzheimer-nederland.
nl. De boot biedt plaats aan
80 personen dus is snel vol
geboekt, er is wel een wacht
lijst. (Bron: informatiemagazine

Labyrint)

Twee nieuwe Nederlanders
Onlangs heeft locoburgemeester Tates twee nieuwe Nederlanders verwelkomd, mevrouw D. Magdalena en de heer S. Al Bazy. Tijdens een korte ceremonie stond Taates

stil bij wat dat betekent. Beiden hebben van de locoburgemeester een certificaat van
Nederlanderschap, een mooi boek over hoe het hoort in Nederland en natuurlijk bloemen ontvangen.

Locoburgemeester Tates feliciteert de heer Al Bazy

Mevrouw D. Magdalena en de
heer S. Al Bazy hebben met
succes de verplichte inburge
ringscursus gevolgd en kun
nen nu hun Nederlandse pas
poort aanvragen, hetgeen ze
direct deden. Zo een naturali
satieceremonie is sinds 2006
door Den Haag verplicht ge
steld. Gemeente Zandvoort
organiseert regelmatig een
dergelijke plechtigheid.

Geef mijn portie maar aan Fikkie…..
Zandvoort Schoon!?
Het is verheugend te constateren dat steeds meer honden
bezitters zich houden aan de spelregels als het gaat om de
openbare buitenruimte. Als de hond wordt uitgelaten blijkt
het baasje bijna altijd een afvalzakje bij zich te hebben.
Veel meer dan voorheen wordt hondenpoep opgeruimd! En
voor die sporadische gevallen dat er een ongelukje plaatsvindt
staan er op talloze plekken handige zakjesautomaten.
Samen houden we ZANDVOORT SCHOON!?

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

Bazaar

De Protestantse kerk aan
Kerkplein heeft op 30 juli
haar zomerbazaar met diver
se kraampjes in en rondom
de kerk. De Rekreade heeft dit
jaar besloten om tegelijk met
de bazaar het Santekraampie
te organiseren, dus het
wordt dubbel feest. Om de
kramen extra te vullen doet
de Bazaarcommissie een op
roep voor allerlei spullen die
u niet meer gebruikt. Deze
kunt u maandag 19 juli en
maandag 26 juli van 13.30
uur tot 15.30 afgeven in het
jeugdhuis achter de kerk.
Mocht u niet in staat zijn
om het persoonlijk te bren
gen dan kunt u bellen naar
06-14401006.

Aanvaring

De zee is zó groot maar toch
gebeurde het dat afgelopen
zondag omstreeks 14.00
uur twee rubber motorbo
ten met elkaar in aanvaring
kwamen. De boten waren on
geveer 40 meter van de kust
verwijderd. De ene boot was
bemand met twee opvaren
den en de andere met vijf. In
totaal raakten bij het ongeval
twee opvarenden gewond.
Een 9-jarige jongen liep een
bult op zijn hoofd op en had
nekklachten, zijn moeder had
een gekneusde pols. Beiden
zijn voor onderzoek naar een
ziekenhuis vervoerd en kon
den na behandeling het zie
kenhuis verlaten. Een van de
motorboten is voor nader on
derzoek in beslag genomen.
De politie verzoekt getuigen
van de aanvaring contact op
te nemen via 0900 – 8844.

Nieuw bestuur BKZ

Bij vereniging BKZandvoort
heeft onlangs een bestuurs
wisseling plaatsgevonden.
Voorzitter Paul Olieslager
heeft zijn taak, welke hij met
veel inzet vervulde, overgedra
gen aan de nieuwe voorzitter
Udo Geisler. Het secretariaat
wordt vanaf eind augustus
ook vervangen, penningmees
ter van de vereniging is beel
dend kunstenaar Margreet
Ras. Voor de communicatie &
PR man is Herbert Willems de
aangewezen persoon, de eve
nementen worden verzorgd
door Nelleke de Blaauw en
Xandra Algera is algemeen
bestuurslid. Inmiddels is het
nieuwe bestuur hard bezig
met allerlei leuke evenemen
ten waaronder een kunst
markt op 15 augustus. Dus
houdt deze dag alvast vrij!

Poppentheater

De grote wens van Wendy
Jacobs en Maaike Cappel
om een poppentheater in
Zandvoort te realiseren is
uitgekomen. Ze haalden in
april tijdens een Tv-wedstrijd
het hoogste aantal stemmen
en werden genomineerd.
Ondertussen zijn ze driftig op
zoek gegaan naar een geschik
te locatie én die hebben ze
gevonden! Het bovenzaaltje
van het Zandvoorts Museum
is een perfecte locatie en de
ruimte is geschikt voor 30
kinderen. De opzet is om van
af september iedere eerste en
derde woensdagmiddag van
de maand om 13.30 uur met
het theater te beginnen, de
kosten zijn voor kinderen 50
cent en begeleiding betaalt €
1. Donderdag 22 juli wordt na
het volksdansen (19.30 uur) op
het Gasthuisplein het poppen
theater Rekreade officieel ge

opend. Na het dansen wordt
de poppenkast in het nieuwe
theater vertoont. Natuurlijk
is iedereen van harte welkom
om de primeur mee te ma
ken. Hoort en zegt het voort!

Rondleiding
Protestantse kerk

Een extra tip voor de be
zoekers van Zandvoort. De
Protestantse kerk is vanaf
zaterdag 17 juli tot en met
28 augustus van 14.00 uur
tot 16.00 uur opengesteld
voor het publiek. Er is de mo
gelijkheid voor een rondlei
ding door Siem van den Bos
over de geschiedenis van de
kerk. Ook zal op diverse mid
dagen het orgel bespeeld
worden. Op 15 augustus zal
Willem Jan Cevaal en op 29
augustus Cees Verschoor
om 15.00 uur een orgelcon
cert geven op het beroemde
Knipscheerorgel. Toegang
is gratis wel is er een open
schaal collecte aan het eind.

06 polsbandjes

In het weekend had de
Zandvoortse Redd ings
brigade de primeur en ont
vingen van de landelijke
Reddingsbrigade en sponsor
Interpolis als eerste de gratis
06 polsbandjes. De bandjes
worden in de zomervakan
tie uitgedeeld met als doel
om verdwaalde kinderen
weer snel met hun ouders
te herenigen. Op de bandjes
kunnen de ouders hun mo
biele telefoonnummer en
de naam van het kind schrij
ven. Uiteraard moet men wel
zorgen dat het mobieltje is
opgeladen! Ook bij de EHBOpost in de Rotonde zijn de
bandjes aanwezig.
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THOMASHUIS ZANDVOORT

zoekt een vrijwilliger

Voor het vervoeren van een aantal van onze cliënten
van en naar hun activiteitencentra.
Wat houdt de functie in? Met één van de auto’s van het Thomashuis
Zandvoort één of twee van onze cliënten ’s morgens wegbrengen naar hun
activiteitencentrum in Hillegom en Nieuw-Vennep. En/of in de middag
daarvandaan ophalen. ’s Morgens is dat tussen 8.30u en 10.30u,
‘s middags van 14.30u tot 16.30u.
Ben jij een betrouwbaar iemand op wie de cliënten kunnen rekenen en heb
je zin en tijd om dit voor een langere periode een paar keer per week (of
vaker) te doen? Dan kunnen we jouw hulp erg goed gebruiken!

Wat heb je nodig?
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je kunt komen aan een verklaring van goed gedrag
Solliciteren of informatie?
Thomashuis Zandvoort, t.a.v. R. Cornelisse, Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort. Tel: 023-5715769
E-mail reina.thomashuis@live.nl
www.thomashuiszandvoort.nl

Rekreade
Programma 2e week 25 t/m 30 juli

2010
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Rekreade in Zandvoort, het is een echte traditie. Van 12 tot en met 24 juli worden er weer op twee locaties allerlei leuke activiteiten
georganiseerd. De inmiddels vertrouwde locaties zijn: in het centrum het jeugdhuis achter de Protestantse kerk aan het Kerkplein,
in Zandvoort Noord in het gebouw van Pluspunt. De kosten voor Rekreade zijn: 50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurprogramma.

Centrum Zandvoort

(Jeugdhuis achter de Protestantse kerk Kerkplein)

Thema: Andersom - Mosredna

Ni teh dnal reih tein rev ijbthcid si teh tseef, kle prod teod eem!
IJj koo?
ynneK, aidualC, eilahtaN, acsoT, ejtrewueiD, eimmaS ne nijmsaJ
Zondag 25 juli
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein
Maandag 26 juli
10.00 – 12.00 uur Nepol (knutselen)
15.00 – 17.00 uur Pas op voor je teen, ik loop een end heen (dansspellen)
Dinsdag 27 juli
10.00 – 12.00 uur Peons (levend mastermind)
15:00 - 17:00 uur Door je faam krijg je een nieuwe naam (levend stratego)
Woensdag 28 juli
10.00 – 12.00 uur Buitenstebinnen (maskers en hoeden maken)
15.00 – 17.00 uur Drama in je pyjama (drama en modeshow)
19.30 – 20.00 uur Poppenkast en volksdansen op het Gasthuisplein
Donderdag 29 juli
10.00 – 14.00 uur Nationale Mosrednafeestdag (playbackshow en oud-Mosrednaspellen)
Vrijdag 30 juli (4 uurs programma, dus brood meenemen!)
11.00 – 14.00 uur SANTEKRAAMPIE **** GROOT SLOTFEEST op het Kerkplein! ! !
50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurs programma

Zandvoort Nieuw Noord
(bij Pluspunt, naast de Vomar)

Thema: Zij vreest voor het feest!

Een schurk als vader, dat wil je toch niet? Helemaal als hij de vreugde
van de feesten niet ziet. Misschien weten jullie hier een oplossing voor?
En gaan onze feesten dan toch nog door.
Lesley, Wendy, Kevin, Stijn, Jorinda en Joyce
Zondag 25 juli
18.30 – 19.00 uur

Poppenkast en volksdansen in Noord (VOMAR)

Maandag 26 juli
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

Feestbeest? (knutselen)
Trek in een gesprek (zweeds renspel)

Dinsdag 27 juli
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur

De koeien hebben staarten (toneel en grimeren)
Oranje boven (oud hollandse spelletjes)

Woensdag 28 juli
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
18.30 – 19.00 uur

Ho, ho, ho, Merry X-mas (levend stratego)
Geen partij zonder ei (smokkelspel)
Poppenkast en volksdansen in Noord (VOMAR)

Donderdag 29 juli
10.00 – 14.00 uur Geen feest als jij niet bent geweest! (speurtocht en x-factor)
Vrijdag 30 juli ( 4 uurs programma, dus brood meenemen )
11.00 – 14.00 uur SANTEKRAAMPIE****GROOT SLOTFEEST op het Kerkplein! ! !
50 cent per dagdeel en 1 euro voor het 4 uurs programma

Nieuwbouw brandweerkazerne
In de gemeentelijke advertentie van week 21 stond een aanvraag voor een kapvergunning
voor 100 stuks bomen bij het zuidoostelijk deel van de algemene begraafplaats, gelegen

aan het fietspad. De reden van de kap is: plaats maken voor de aanleg van de nieuwe brandweerkazerne. Omdat het best veel bomen zijn, gaven Hilde Prins beleidsmedewerkster
groen en Folkert Bloeme projectleider brandweerkazerne des gevraagd extra informatie.

en de ZRB. De remise wordt
voornamelijk gebruikt voor
de stalling van de boten en
auto's van de reddingsbri
gade, de stalling van brand
weervoertuigen en een
ambulance en alle noodza
kelijke voorzieningen zoals
een wasplaats voor auto's.

Groene buffer

De nieuwe situatie ten opzichte van het fietspad en de begraafplaats

door Nel Kerkman

In 2005 heeft de gemeen
teraad besloten dat voor de
Zandvoortse brandweer een
nieuwe kazerne moest wor
den gerealiseerd. Er waren 3
mogelijke locatieopties: de
waterzuivering, de remise
en direct achter de algeme
ne begraafplaats met mo
gelijk een uitrukpost in het
centrum. Later besloot de
Zandvoortse Reddingbrigade
(ZRB) dat ze ook in de brand
weerkazerne gehuisvest wil
den worden, daardoor komt
hun locatie aan de Tolweg
eventueel in aanmerking

voor de nieuwe uitrukpost.
Met in achtneming van het
Programma van Eisen en
de wens voor een stalling
van een ambulance was de
locatiekeuze begraafplaats
snel gemaakt. Hoewel per
2008 alle medewerkers
van het korps Zandvoort
(vrijwilligers en beroeps) in
dienst zijn van brandweer
Kennemerland blijft de ge
meente Zandvoort verant
woordelijk voor de huisves
tiging.

Afmetingen
van de kazerne

De nieuwbouw is gesitueerd

bij de hoek Linnaesstraat
en het spoor, ten zuidoos
ten van de begraafplaats
waar nu de fietsroute loopt
langs het spoor. Om ruimte
te creeëren wordt later het
fietspad verlegd waarbij de
brandweer alleen in uitzon
derlijke gevallen gebruik zal
maken van het fietspad. Het
dak van de kazerne komt op
7.70 meter, de maatvoering
van de remise is 21.20 me
ter x 49 meter, op basis van
het voorlopige ontwerp.
Naast de remise komen een
kantoor, instructieruimtes,
kantine voor gemeenschap
pelijk gebruik brandweer

Eind 2007, zijn enkele graven
geruimd om meer grond (tot
aan de dierenbegraafplaats)
beschikbaar te maken voor
de nieuw te bouwen kazer
ne. De huidige groenwal be
staat uit circa 4100 m3 grond
en zal plaats maken voor een
nieuwe aan te leggen wal uit
ongeveer 2150 m3 grond. Om
het bouwterrein op te hogen
is circa 1000 m3 nodig. De
overige grond zal worden
afgevoerd. Om de kazerne
buiten het zicht van de be
graafplaats te realiseren is
een groenwal erg belang
rijk. Omdat de huidige wal
ver naar achteren geplaatst
wordt, moeten de dennen,
populieren, esdoorns en ie
pen plaats maken voor een
andere begroeing. De in to
taal 100 stuks aan bomen
zijn best veel, dat beaamt
ook Prins, maar ze verzekert
ons dat het aanbrengen van
landschappelijke beplanting
dit najaar en het behouden
van enkele hoge bomen
recht doet aan het groene
karakter van de omgeving.

Cursus faalangst verminderen bij Pluspunt
Hij kan het wel, alleen hij denkt dat hij het niet kan. Heeft

u een kind bij wie u dit herkent? U bent beslist niet de enige! In ieder geval bent u welkom bij Pluspunt voor een trai-

ning die faalangst, zoals dit probleem in één woord heet,
kan verminderen.

Kenmerken van een kind
met faalangst zijn onder
andere: wegkijken, blozen
of veel met de ogen knippe
ren als een opdracht wordt
gegeven, veel friemelen of
wiebelen bij het maken van
een opdracht, vaak aangeven
dat hij of zij iets niet kan of
durft of brutaal worden en in
verzet gaan bij opdrachten.

De trainingen bestaan uit
presentaties, groepsge
sprekken, ontspannings- en
expressieoefeningen. In de
groep leert uw kind dat het
in zo een situatie ontspan
nen en effectief kan ope
reren en daar gaat het dus
om. Voorafgaand is er een
intakegesprek met uw kind
om in te kunnen schatten

of deze training voor hem
of haar geschikt is. U als ou
der en ook de leerkrachten
van uw kind zullen hierbij
betrokken worden, want
een tijdelijke training is
niet genoeg. Als ouder en
leerkracht kunt u leren hoe
u faalangst herkent. U kunt
helpen het te voorkomen.
Maar ook moet u weten
hoe u uw kind motiveert
voor zo’n training. Het is
uiteraard belangrijk dat u
als ouder en leerkracht ook
tijdens de training datgene
doet wat samengaat met
wat uw kind leert. Ouders

en de docent krijgen infor
matie over het kind na ie
dere trainingsbijeenkomst.
Deze training wordt ver
zorgd door Janneke van
Wonderen en Ageeth
Bosma. Ze bestaan uit 10
wekelijkse bijeenkomsten
van anderhalf uur. De eerste
training start op maandag
20 september om 15.30 uur
en duurt tot 17.00 uur. Meer
informatie kunt u krijgen via
cursusinfo@pluspuntzand
voort.nl. Inschrijven kan bij
de balie of op www.plus
puntzandvoort.nl.
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evenementen agenda

juli

16		Jazz café - SPOOR 5 bij café Alex, aanvang 21.00 uur
17+18 Galerie De Buzzzhalte - Expositie De Zee,
gratis entree, 13.00 - 17.00 uur
17-24 ZFM 20 jaar live - Raadhuisplein
18 Muziekpaviljoen - Dick de Witte Jeugdshow
Groot Feest, 13.30-15.00 uur
18-30 Rekreade - diverse locaties
23+24 Salsafestival
25 Kunst- en Boekenmarkt - Gasthuisplein,
10.00-16.00 uur
25 		Muziekpaviljoen - Duo Latino, 13.30 – 16.00 uur
30		Sante Kraampje - Gasthuisplein
31		Swingsteesjun - Strandfeest voor 25+
bij Riche aan zee, aanvang 21.00 uur
t/m 8-8 Eva's Huis - Kaders en vatbaar geluk,
Zandvoorts Museum

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend!

Wie wordt de
creatiefste ondernemer
De gemeente Zandvoort zal in het najaar voor de tweede

keer de wisseltrofee overhandigen aan de meest creatieve
ondernemer. Dit jaar ligt de focus op de uitstraling van het

bedrijfspand en het doorzettingsvermogen. We weten al-

lemaal dat we nog steeds te maken hebben met een economisch mindere tijd. Ook is het een vertrouwd beeld dat

het bij mooi weer een stuk drukker is bij de winkels, in de
horeca, op strand, de hotels en de pensions. Het is echter
de uitdaging om de bedrijfsvoering het hele jaar rond te
laten slagen.

Greeven makelaardij is in
2009 uitgeroepen tot de
meest creatieve ondernemer
van Zandvoort. Daar staat
nog tot het eind van 2010
de bronzen sculptuur van
kunstenares Noor Brandt. De
gemeenteverkiezingen zijn
achter de rug en het coalitie
akkoord 2010-2014 is bekend.
Daarin staan de standpun
ten omschreven waar deze
coalitie voor staat. Belangrijk
is het uitgangspunt om het
accent te leggen op het ver
blijfstoerisme. Daar liggen
ook de kansen voor de onder
nemers in Zandvoort, omdat

de gemeente samen met de
ondernemers en inwoners
het toerisme een stap verder
willen brengen.
Welke Zandvoortse onder
nemer vindt u het meest
creatief daarmee omgaan?
Maak uw mening kenbaar
door uw nominatie te sturen
naar de bedrijfscontactfunc
tionaris van de gemeente,
Hilly Jansen. Noteert u het
bedrijf, het adres, uw motiva
tie en eventueel de website
en tevens uw adresgegevens
en stuur die per e-mail naar:
h.jansen@zandvoort.nl.
7

N ie u w

N ie u w

N ie u w

N ie u w

N ie u w

N ie u w

De vernieuwde website van de Zandvoortse Courant
Het laatste nieuws uit Zandvoort
>> Reageren op het nieuws

>> Een tip geven aan de redactie

>> Wekelijks de krant digitaal lezen
>> Actuele evenementenkalender
>> Zoeken in het krantenarchief

www. zandvoortseco u rant. n l
Ook voor:
8

… het doorgeven van een bezorgklacht

… het opgeven van een Zandkorrel of Spotlight

... en natuurlijk de actuele aanbiedingen
voor de ZandvoortPas
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Politiek interview - Michel Demmers, raadslid GBZ
Hoewel dit gemeenteraadslid niet bepaald nieuw in de
Zandvoortse politiek is, willen wij hem toch aan u voor-

stellen. Michel Demmers was de voorgaande raadsperiode

niet in het Zandvoortse politieke spectrum in zicht, maar
voor anvang van de recente gemeenteraadsverkiezeingen
heeft hij zich bij zijn partij, Gemeente Belangen Zandvoort

(GBZ) weer op de kieslijst laten plaatsen en kwam met stip

op 1 terecht. Hij werd dan ook opnieuw in de Zandvoortse
raad gekozen.

Michel Demmers bekijkt de Middenboulevard

Demmers is geboren in Zand
voort en heeft via omzwervin
gen in Dordrecht, Heemstede
en Den Haag, zich weer in
Zandvoort gevestigd. Hij is,
zoals hij zelf zegt, alleen
wonend en heeft een leuke
vriendin in Den Haag. Hij
studeerde aan de Hogere
Hotelschool in Den Haag en
studeerde in Breda Kwaliteits
en Verandermanagement.
Hij heeft met veel plezier een
groot aantal jaren restaurant
de Albatros geëxploiteerd.
Demmers heeft zich be
kwaamd in lokaal openbaar
bestuur en is gek op zeilen.
“Nu vind ik plezier in alle as
pecten van duurzame kust
ontwikkeling en de (zee)wa
terproblematiek die daarbij
hoort”, zegt hij.
“Ik ben geïnteresseerd ge
raakt in de lokale politiek in
1976, toen ik mijn manage
mentstage liep bij Bouwes

Exploitatie Mij. en de Casino
stichting, na een vergadering
in dat voorjaar met de Mid
denstandsvereniging. Via de
VVD ben ik terechtgekomen
bij GBZ en daar gebleven”,
herinnert hij zich. Op de vraag
wat hij deze raadsperiode wil
bereiken is hij heel helder:
“Een besluitvaardig lokaal be
stuur, dat beleid omzet in da
den, dat slagvaardig kan zijn,
met een consistent beleid.
Dat ik wederom mijn steen
tje mag bijdragen aan een
geslaagde herstructurering
van de Middenboulevard en
een bijdrage leveren aan het
vinden van nieuwe investeer
ders. Dat het circuit op termijn
qua vernieuwing en diversiteit
het beste van Europa wordt
en blijft. Dat het recroduct
een grote bijdrage levert
aan de aantrekkelijkheid van
Zandvoort buiten het seizoen
om... Dat die eeuwige discus
sie die mensen aanzwengelen

om de identiteit als badplaats
te ontkennen dan eens opge
houden is, dat je de realiteit
kunt omarmen, als men maar
weet hoe er mee om te gaan.”
Demmers is van mening dat
het Middenboulevardgebied
op nummer 1 op de lijst van
aan te pakken projecten staat.
“Het Middenboulevardgebied
moet inhoud geven aan de
Kwaliteitsbadplaats Zand
voort die onderscheidend
en baanbrekend is! Dat kan
alleen met een degelijk en
consistent bestuur, waartoe
GBZ al op 13 april via 2 amen
dementen en een motie, een
voorzet toe gegeven heeft”,
zegt hij.
Demmers geeft als toekomst
visie voor over 4 jaar het vol
gende aan: “Gezien de huidige
gang van zaken en de conjunc
tuur vrees ik dat er niet heel erg
veel vooruitgang plaats heeft
gevonden, voor zover die aan
onszelf, raad en college, ligt. Er
zijn te veel behoudende, niet
proactieve spelers die niet ver
der kijken dan de Zeeweg en
de Zandvoortselaan. Ik hoop
echter dat er dan een inves
teerder is gevonden die een
wereldklasse hotel met con
gresfaciliteiten uit de grond
trekt. Het boulevardgebied
ook in de winter een genoe
gen tot verblijf biedt voor zo
wel bewoner als bezoeker. Dat
er een vooruitstrevend en toe
komstbestendig plan ligt voor
Nieuw Noord, het bedrijvenen het Waterzuiveringsterrein.
En… door specifieke bouw en
prijsmaatregelen Zandvoort
aantrekkelijker wordt voor ge
zinstichters, die vooruitgangs
geloof hebben, en de met ver
grijzing gepaarde klagers doet
stilvallen.”

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

Afhaalpunten

Brasserie Plaza

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

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

door Erna Meijer

Wat een gezellige plek om na het winkelen bij de vele leuke winkels in het Jupiter Plaza

nog even uit te rusten met een lekker kopje koffie en een stuk van de befaamde, door

Uschi Rietkerk zelf gemaakte, appeltaart! Samen met echtgenoot Nick is zij in augustus
2009 gestart met deze in enigszins Franse sfeer ingerichte brasserie, waarbij het uitgangspunt is: "Iedereen moet zich hier thuis voelen en qua prijzen willen wij niet het
onderste uit de kan halen."

Op het grote terras, dat juist in
de winter vooral voor ouderen
een aanwinst is, bevinden zich
zestig goedzittende stoelen en
ook binnen is er nog voldoen
de ruimte om te genieten van
de vele eetmogelijkheden.
Uschi: "Nick maakt alles zelf
klaar van uiteraard verse pro
ducten en dat wordt geproefd
en gewaardeerd." 's Morgens
kan men genieten van een
keur aan ‘fair trade’ koffie- en
theesoorten, zoals café latte
of latte macchiato, vergezeld
van lekker gebak, variërend
van de eerder genoemde ap
peltaart tot Schwarzwalder
Kirsch, citroenbavarois of een
klein Limburgs vlaaitje. Wat
die goede kwaliteit koffie be
treft: Beiden hebben speciaal
les gehad van een barista, een
vakman of –vrouw, die zich
toelegt op het bereiden van
espresso en cappuccino.
Van 11.30 uur tot 17.00 uur kan
een keuze gemaakt worden

uit het uitgebreide lunchme
nu met bijvoorbeeld een club
sandwich, 12-uurtje kroketten
(ook van geitenkaas!), carpac
cio of gerookte zalm met ter
plekke afgebakken Frans land
brood en natuurlijk de klassie
ke lunchgerechten tegen zeer
redelijke prijzen. Bij een Frans
wijntje, (€ 16 per fles) past een
heerlijk borrelhapje, zoals gar
nalen- of geitenkaaskroketjes
van de gerenommeerde kok
Cas Spijkers. Mocht u iets
feestelijks te vieren hebben,
dan is de high tea zeker een
aanrader. Voor € 14,95 p.p.
worden scones, brownies, da
nish pastry, sandwiches en na
tuurlijk thee geserveerd. Het
minimum aantal personen
is vier en reserveren is beslist
gewenst.
Uschi en Niek hebben er be
wust voor gekozen geen bier
tap te installeren ("wij zijn
geen kroeg"), maar dat wil
niet zeggen dat zij geen spe

ciale bieren in huis hebben. Zo
bestaat hun assortiment uit
Gulpener bier, waarbij uitslui
tend gebruik gemaakt wordt
van milieuvriendelijk geteelde
hop en gerst, en zijn vele soor
ten Jopen bier uit Haarlem
verkrijgbaar. Vanzelfsprekend
kunt u er warme gerechten,
zoals lamskoteletjes, saté of
biefstuk van de haas eten. De
meeste producten komen uit
de regio, waaronder de spe
ciaal gemaakte chocolaatjes
van Willemsen! Samen met
de kralenwinkel La Coronne
worden op aanvraag ook
workshops kettingen maken
georganiseerd. O ja, ook hon
den zijn welkom in Brasserie
Plaza en worden zelfs met een
koekje ontvangen.
Brasserie Plaza, Haltestraat 6,
2042 LM Zandvoort. Telefoon:
023-7525771. Op maandag ge
sloten, maar de rest van de
week kunt u er vanaf 09.30
uur tot circa 21.00 uur terecht.

politiebericht

Dronken tractorchauffeur aangehouden

Vorige week reed een trac
tor met aanhangwagen
met daarop een speedboot
slingerend over de Van
Lennepweg. De bestuurder
kwam op een gegeven mo
ment op de verkeerde weg

helft terecht. Vlak voor de
rotonde ging het corrigeren
van de tractor maar net goed.
Politieagenten die het zagen
gebeuren hielden hem aan.
De bestuurder, een 55-jarige
Zandvoorter, bleek teveel ge

dronken te hebben. Hij blies
570 UGL, bijna drie keer de
toegestane hoeveelheid. Hij
heeft een rijverbod gekregen
van zes uren en zijn rijbewijs
wordt ingevorderd. De politie
maakt proces-verbaal op.
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APK KEURING

Alle merken vanaf € 29,vraag naar de voorwaarden

VAN AACKEN
GLASZETTERSBEDRIJF

levering en plaatsing alle glassoorten.

NU OOK:

vernieuwen kozijnen & schilderwerk.

Bij grote beurt gratis!

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Voor-, tussen-, naschoolse en vakantie opvang.

Voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur

BSO De Boomhut biedt professionele opvang voor uw kind.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.
Spelen met andere kinderen • Huiselijke sfeer • Plezier
Nieuwe dingen leren • Creatieve activiteiten
Flemingstraat 55
T: 023 – 57 40 330
info@pluspuntzandvoort.nl

•
•
•

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

Grand Café De Vier Geboden
&
Tapasbar Piripi
Zijn op zoek naar:
• Medewerkers bediening m/v
ervaring gewenst

• Afwassers
Voor meer info: 0235712537

t
Wij gaan me

Vakantie
Van maandag 19 juli t/m
maandag 9 augustus.
Met vriendelijke groeten van ons allemaal

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel
Particuliere zandkorrel €7,50
Met ZandvoortPas €5,-

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

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excl.BTW)
Met ZandvoortPas €10,Indien uw advertentie niet voldoet aan de
particuliere voorwaarden kunt u een
zakelijke Zandkorrel plaatsen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tevens door u in te vullen:

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

ZANDKORRELS

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

Beautysalon MYRNA
Van Speijkstraat 2/101,
2041KL Zandvoort.
Behandeling volgens
afspraak, ook ‘s avonds.
Tel. 5720108 of
06-48318230
.........................................................
L. paap medische
hulpmiddelen
PRODUCTEN VOOR
SLECHTZIENDEN
i.d.m. vergoeding via
zorgverzekeraar.
Bel voor een afspraak
bij u thuis: 06-51815360.
Inloopspreekuur:
maandag 9.00- 12.30
Flemingsstraat
55 (Pluspunt)
........................................................
Auto kopen of verkopen?
Een dure reparatie,
onderhoudsbeurt,
APK of schade?
Het kan altijd
goedkoper!!
Bel Patrick van Kessel
06-55383624
of kijk op
www.autoverkoper.nu
.........................................................
Te huur: biertap
Alle merken bier
www.goedkoopdrank.nl
Reserveren:
tel. 5738777

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

Te huur GARAGE/
OPSLAGRUIMTE
in centrum Z’voort,
groot ca. 65 m2
€ 565,= p/maand
Info Greeven
Makelaardij o.g.
Telefoon:
023-5739234
.........................................................
Koerier gezocht
Vanaf 21 jaar, IBV rijbewijs
OHD bv
www.goedkoopdrank.nl
Tel 023-5738777
.........................................................
Robin Rijbewijs!!!
Zandvoort heeft
er een geweldige
rijschool bij!
Dank je wel Paul vd Oord,
je bent een kanjer!
Bedankt!
.........................................................
Loods gevraagd
van 80 bij 120m2 Loods.
Info Anna na 18.00 uur.
06 17960995
.........................................................
Pedicure Carla
meer dan 10 jaar ervaring.
Pro-voet lid.
Tel. 06 46098919
www.massagebyrosa.nl

C U L T U U R
Opnieuw genieten bij 'Bella Cantara'
Net als vorig jaar heeft het publiek weer genoten van het

optreden van het operakwartet Bella Cantara. Vooral door
het warme weer was de heerlijk koele Protestantse kerk

slechts voor de helft gevuld, wat beslist een gemis was
voor de thuisblijvers!

Aria van Ivera Musch met Hans Weenink aan de vleugel

Het kwartet, bestaande uit
Ivera Musch (sopraan), Joke
Oud (alt/mezzosopraan),
Ralph Beckers (tenor) en
Hans van Niekerk (bariton)
opende sterk met 'Pria di divi
derci' uit de opera 'L'Italiani in
Algeri' van Giaquino Rossini,

gevolgd door een duet uit
dezelfde opera door Oud
en Beckers. Na een solo uit
de opera 'Manon' van Jules
Massanet werd op humoristi
sche wijze door Musch en Van
Niekerk een duet uit 'Il Nozze
di Figaro' van Mozart vertolkt.
door Cor Draijer

Zoekplaatje

De zangers verdienen zonder
meer eveneens een compli
ment voor de wijze waarop
de diverse stukken werden
uitgevoerd: geen statisch ge
heel, doch met veel mimiek,
inlevingsvermogen en een
grote mate van ongedwon
genheid werden de aria's
vertolkt. Dat was ook duidelijk
te zien en te horen bij de met
volle overtuiging gezongen
'Habanera' en het 'Toreador
Lied’ uit de opera Carmen van
Georges Bizet door respectie
velijk Oud en Van Niekerk en
de 'Juwelenaria' uit 'Faust'
van Charles Gounod. De on
derlinge harmonie tussen de
zangers kwam ook duidelijk
naar voren bij het lied 'Amigos
para siempre' (Vrienden voor
altijd), het officiële thema
van de Olympische Spelen in
Barcelona in 1992, geschreven
door Andrew Lloyd Webber.
De pianobegeleiding was in
de uitstekende handen van
Hans Weenink.

Zandvoort krijgt
gouden award van BNN
Waar kun je de zomer beter vieren dan in eigen land vroeg
het populaire BNN-programma ‘Nu we er toch zijn’ zich af?
Om dat uit te zoeken stuurde de populaire jongerenomroep diverse presentatoren naar een aantal toeristische
plaatsen in Nederland om de gastvrijheid van de lokale
bevolking alsmede de toeristen te testen. Zandvoort kreeg
presentator Valerio op bezoek.

Valerio en Wilfred Tates
bld19777

De foto van deze week is van een enigszins statige
man met enorme bakkebaarden. We zouden graag
willen weten wie het is. Reactie kunt u kwijt per mail
op zoekplaatje@oudzandvoort.nl of bij Cor Draijer op
06-3614 9717 (graag pas bellen na 19.00 uur)

Na de pauze was het reper
toire wat luchtiger met meer
operettemelodieën. De ba
riton Van Niekerk zong met
krachtige stem het Wolgalied
uit 'Der Zarewitsch’ van Frans
Lehar, waarna tenor Beckers,
die bij alle liederen een prima
uitleg gaf, het overbekende
'Dein ist mein ganzes Herz'
met verve ten gehore bracht.
Genieten was het eveneens bij
het oorspronkelijk door John
Denver en Placido Domingo
gezongen 'Perhaps Love' en
het op een leuke, spottende
manier door Musch gebrach
te 'Mein Herr Marquis' uit 'Die
Fledermaus'. Het prachtige
concert werd besloten door
het drinklied 'Libiamo' uit de
opera 'La Traviata' van Verdi,
maar zonder toegift, uit de
opera Mozes in Egypte van
Rossini, kwam Bella Cantara
terecht niet weg. Hopelijk
kunnen wij ons ook volgend
jaar weer verheugen op een
optreden van dit kwartet!

Aan het einde van de afleve
ring krijgt, net zoals in de ge
wone ‘Nu we er toch zijn’ de
bezochte gemeente een prijs.
Er zijn drie smaken: Zwart als
je helemaal niet gastvrij bent
beoordeeld. Zilver als het team

naar redelijke tevredenheid
het weekend heeft door kun
nen brengen en goud als álles,
maar dan ook werkelijk alles,
helemaal super is bevonden.
En nu drie keer raden welke
award Zandvoort in de wacht
heeft gesleept? Juist, goud en
dat was volgens presentator
Valerio nog niet genoeg, alleen
had hij geen andere mogelijk
heden meer. Een felicitatie dus
voor alle inwoners, onderne
mers, toeristen, bestuur en
ambtenaren van Zandvoort.
Bekijk hier het filmpje: www.
bnn.nl/page/nwetz2010.
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Machteld Cambridge groots
Machteld Cambridge heeft afgelopen vrijdagavond weer

eens laten horen waarom zij tot de groten der Nederlandse
jazz behoort. In een niet al te vol café Oomstee vermaakte

zij de gasten die de hitte trotseerden met haar geweldige

stem. Zij werd bijgestaan door Erik Doelman op piano, Alex

Milo op contra- en elektronische bas en de veelzijdige en
creatieve drummer en promotor van Oomstee Jazz Menno
Veenendaal.

Machteld Camebridge en haar band

Machteld Cambridge is een
graag geziene gastsolist
op alle jazzpodia binnen
en buiten Nederland. Met
haar krachtige en warme
stemgeluid weet zij het
publiek ogenblikkelijk te
boeien. Ze heeft een pak
kende uitstraling en in het
door haar gezongen reper
toire weet zij een zeer breed
palet aan klankkleuren te
realiseren. Een optreden van
Cambridge is ook nog eens
een reis door de geschiede

nis van de jazz zoals die in
Amerika ontstond in de eer
ste helft van de vorige eeuw.
Alles komt aan bod: intense
negrospirituals, uitbundige
gospelsongs, geladen blues
melodieën en meeslepende
ballads. Daarnaast worden
swingende jazzstandards
en feestelijke Caribische
nummer door haar niet ge
schuwd. Zo ook in Oomstee
waar helaas maar een klein
publiek van heeft kunnen
genieten.

Nintendo Experience
komt naar Zandvoort

De Nintendo-truc komt naar Zandvoort

Op 17 en 18 juli komt de
Nintendo Tour naar Zand
voort. Tussen 12.00 uur en
17.00 uur staat de Nintendo
Mobile Gaming Experience
op Boulevard de Favauge tus
sen het Van Fenemaplein en
de Rotonde. Gedurende de
Nintendo Tour, die door heel
Nederland trekt, worden

spellen voor Wii en Nintendo
DS getoond aan het publiek,
dat het vervolgens zelf kan
ervaren. De Mobile Gaming
Experience bestaat uit een
speciaal ingerichte trailer
waarin plaatsen zijn inge
richt waar Wii-spellen en
Nintendo DS-spellen ge
speeld kunnen worden.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanb
Hele maand juli voor Pashouders:

Verse Lange Varkenshaas
100 gr. € 1,99 nu voor € 1,49
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Hartelijk welkom in het

FRANSE KAASWEKEN
ROOMBRIE VAN HET HUIS

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

PRACHTIG WIT-PRACHTIG ZACHTPRACHTIG ROMIG NU 100 GRAM: € 0,99

Wist u dat onze
web-shop geopend is?
www.de-bode.nl
Pashouders 5% korting

Maak elke
woensdag,
donderdag en
vrijdag gebruik
van de 4 = 2
actie en dagelijks van onze
dagschotel

Medina Woninginrichters

Aanbieding voor de maand juli: Vouwgordijnen,
alle merken, gratis meten, gratis plaatsen 10% korting.
(Vouw)gordijnen
Vitrages
Luxaflex
Zonwering

Tapijt
Vinyl
Laminaat
Parket

023-531 78 40
Haltestraat 56
2042 LP Zandvoort

www.medina-woninginrichting.nl

Bestel nu de ZandvoortPas 2010

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

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

Plony’s

Haarwinkel

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.

Walk of Fame

Uw op naam gestelde ZandvoortPas
wordt, tezamen met een welkomstkado,
bij u thuis bezorgd.

Betaling PER BANK

Voor Pashouders ter kennismaking
10% korting op de herenshawls

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

Bakkerstraat 2A, Zandvoort - 023-5735902
Geopend van dinsdag t/m zondag
van 10.00- 19.00 uur
www.walkoffameshirts.nl

Voor Pashouders:
10% korting op alle ritten
(behalve actieritten)

023-8885588

biedingen van deze week
Schilder- en Onderhoudsbedrijf v.o.f.

Addie Ottho & Zn

Potgieterstraat 4
2041 PC Zandvoort
Telefoon 023 – 5717 287
Mobiel 06-5577 8563
Mobiel 06-1887 6726

ZandvoortPas houders 10% korting

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

Lijst van deelnemende bedrijven
(in alfabetische volgorde)

Algemeen:
Autobedrijf Zandvoort - K. Onnesstraat
Taxicentrale Fred Spronk - 023-8885588

Winkeliers:

Uitverkoop
Belli e Ribelli
Kindermode
Haltestraat 45
ZANDVOORT
023 57 12705

50 % korting

Kabel-internet/adsl installateur
helpt bij alle

PC-PROBLEMEN.

Advies en aanleg (draadloos) netwerk.

Ook avonden/weekend.
Rep-it, totaalservice voor
computergebruikers.
023-5719666 of 06-44696001.
Met garantie en KvK.

Startaanbieding:
Pashouders 25% korting

Bruna Balkenende - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Massage bij Rosa - www.massagebijrosa.nl
Plony’s Haarwinkel - Kosterstraat
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht

Mode en trends:

Ondernemers opgelet:
Meedoen aan de ZandvoortPas
vergroot uw vaste klantenkring
•
•
•
•
•
•

•
•

Enkele voordelen voor u op een rijtje:

Ruim 1000 huishoudens zijn in het bezit van een zandvoortpas
Wekelijks uw aanbieding in de Zandvoortse Courant in full colour
U bepaalt helemaal zelf welke aanbieding u doet voor Pashouders
Gratis redactionele aandacht in de krant voor u als deelnemer
Extra: alle aanbiedingen staan ook gratis op www.zandvoortsecourant.nl/zandvoortpas
Veel promotie ZandvoortPas door middel van publicaties in o.a. de Zandvoortse
Courant, maar ook buiten Zandvoort: iedereen kan een ZandvoortPas aanschaffen,
dus ook niet-Zandvoorters (en er zijn er al een aantal…)
Ter ondersteuning zijn gratis toonbankstandaards en/of raamschildjes verkrijgbaar,
waarop u zelf uw ZandvoortPas aanbiedingen kenbaar kunt maken
Vraag naar de zeer voordelige tarieven en de uitgebreide mogelijkheden

Uw ZandvoortPas contactpersonen: Letty van den Brand: tel. 06-4342 9783
Gillis Kok: tel. 06-460 460 26

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Blitzkickers - Haltestraat 61A
Graveer een keer - 023-888 77 58
Sea Optiek - Haltestraat
Walk of Fame - Bakkerstraat 2A

Wonen en onderhoud:
Avenue Living & Giving - Kerkstraat
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat
Koene Cleaning Service - 06-1432444
Medina woninginrichters - Haltestraat
Marlène Sjerps Internet - 06-18868837
Versteege’s IJzerhandel - Pakveldstraat
Rep-it - 023-5719666 / 06-44696001

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

Wekelijks veel interessante aanbiedingen met uw ZandvoortPas
Vraag nu uw Zandvoortpas 2010 aan! Kijk snel op pagina 12 en 13

APK

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

Grand

Hotel

Café

Restaurant

Grand Café Restaurant

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

Weekmenu

“Sporten houdt de geest
jong en het lichaam vitaal”
www.sportinzandvoort.nl

Elke week een nieuwe creatie van de chef
Let op de krijtborden!
Mike, Hanny en Max
heten u van harte welkom!
Dagelijks geopend van 09.00 tot 03.00 uur

19 juli

Grand Café Hotel Restaurant XL

Kerkplein 8, tel. 5712252 | 06-53344660
www.xl-zandvoort.nl

HOLLAND HEINEKEN HUIS

LAUREL & HARDY

Zandvoortse

Courant
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IR DesIgn ZanDvooRt

BEDANKT DE JONGENS VAN ORANJE
VOOR EEN SCHITTEREND WK 2010

SUPER ORANJE FANS
DOOR DIK EN DUN
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Het weekend weerbericht van zandvoort en omgeving

Dorpsgenoten

door Erna Meijer

Het hoogtepunt van het afgelopen voetbal(finale)week-

Peter Heidebrink
Een geboren en getogen Zandvoorter is deze week dorpsgenoot Peter Heidebrink. Hoewel zijn vader uit Amsterdam

kwam, was zijn moeder een dochter van de ‘Texelaar' en
oma, die op het Gasthuishofje woonde, had als broer 'Jassie

Bol' van strandpaviljoen 10. "Wij, met nog een broer en vier
zussen, hadden een huis in de Helmersstraat, een heel leuke

buurt, waar je je nooit verveelde. Zowel als kind als puber
heb ik daar een fijne tijd gehad, waarbij vooral de natuurlijke omgeving van Zandvoort ideaal was", aldus Peter (55).
Na de lagere school ging hij naar de Christelijke Mulo
aan de Sophiaweg. In die tijd was het 'stapelen'
van opleidingen nog volop mogelijk, want
hierna werd het ECL in Haarlem de vol
gende stap. Na het behalen van zijn
diploma aldaar vervolgde hij zijn
educatie door naar de lerarenop
leiding te gaan. Dit was voor hem
nog niet voldoende, want uitein
delijk rondde hij met succes zijn
universitaire studie in de sociale
geografie aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam af!

end was toch wel het noodweer van afgelopen zater-

de middelbare scholen in de regio onderhoudt. "Wij groeien
weer gestaag en bieden thans in het bijzonder fraaie, nieuwe
gebouw, twintig opleidingen aan 6000 studenten", vertelt hij
met veel enthousiasme.
Privé is Peter al weer 35 jaar zeer gelukkig met de eveneens in
Zandvoort geboren en getogen Dirkje van den Nulft, dochter
van de in Zandvoort zeer bekende sportman Dirk. Zij hebben
twee zonen Dirk-Jan (23) en David (18). Na geruime tijd in
Haarlem en Amsterdam gewoond te hebben, zijn zij in 1988
met veel plezier teruggekomen naar Zandvoort de 'Parel van
de Noordzee'. Ook Dirkje zit al jaren in het onderwijs en houdt
zich, naast het schrijven van boeken, vooral bezig met
het geven van trainingen in woordkennis aan
basisleerkrachten. Het is een voorwaarde
voor schoolsucces, want leerlingen
met een onvoldoende woorden
schat kunnen niet alleen de lessen
niet goed volgen, maar leren ook
minder snel nieuwe woorden en
begrippen. Peter en Dirkje heb
ben samen, mede doordat hij
in 1995 een uitwisseling van
drie maanden als docent aan
het Davenport College in Grand
Rapids, Michigan, USA meemaak
te, in 1999 het advies- en trainings
bedrijf 4D Consultancy opgericht.

Het onderwijs bleef hem ook op
een andere manier boeien. Zijn eer
ste baan als leraar economie was aan
Wat hobby's betreft houdt Peter zich
de Mr. Johan Enschedé Meao in Haarlem.
vooral bezig met hardlopen, krachttraining
Hoewel hij dat vak wel tijdens de lerarenoplei
Peter Heidebrink
bij Kenamju en golf als zijn grootste passie. In zijn
ding had gehad zorgde hij ervoor dat “hij zijn leerlin
gen steeds één les vooruit was”. Naderhand ging deze school studententijd kon hij op aantrekkelijke voorwaarden kennis
op in het Nova College, waar hij in het totaal zeven jaar heeft maken met schermen, roeien en tennis. Later bleef hij in vorm
gewerkt, inclusief drie jaar volwassenenonderwijs. In 1992 met badminton, judo en handbal. Tevens is hij 'culinair ge
werd hij docent algemene economie, logistiek en marketing ïnteresseerd'. De vakanties worden voornamelijk in Europa
management bij de Hogeschool Holland in Diemen. Een fan doorgebracht, met uitzondering van een huizenruil met een
tastische tijd, zoals hij het noemt. De jongensstudenten droe in Los Angelos wonende oorspronkelijke Zandvoortse!
gen destijds nog keurig stropdassen, maar wat hem vooral
verheugde was de grote toename van het aantal allochtone Waar hij zich wel zorgen over maakt, is de bevolkingsopbouw
studenten. "Ik vind dat wij niet zo benauwd moeten doen in ons dorp. Er worden veel te weinig woningen voor jonge
over de integratie, want ik ben van mening dat dit probleem ren gebouwd, dat was in zijn tijd al zo en helaas biedt de
binnen twee generaties is opgelost. Uiteraard speelt opleiding woningmarkt ook nu haast geen mogelijkheid voor jongeren
hierbij een belangrijke rol!", zegt hij. Vanaf 2006 was Peter om zich te kunnen binden aan Zandvoort. Hopelijk komt daar
werkzaam bij de uit een fusie ontstane Hogeschool InHolland, over niet al te lange tijd verandering in, want ons dorp met
standplaats Haarlem, waarbij hij zich bezig hield met het zijn schitterende omgeving ligt deze dorpsgenoot na aan
'instroommanagement' en dan met name de contacten met het hart!

Dronken man valt meisjes lastig
paar jonge meisjes en voort
durend naar ze lag te kijken.
De man was het duin tussen
het strand en het fietspad
opgeklommen en liep daar

dagavond. Zuid-Kennemerland werd ook deels getroffen
door het storm en er viel tot zo’n 35 millimeter regen in
Zandvoort.

Enkele waarnemers in de
regio spraken van intense
stormvlagen. Topper qua
‘waterstanden’ was het
Zuid-Hollandse Groot Am
mers waar maar liefst 66
millimeter viel in korte tijd.
We moeten ons realiseren
dat dit ongeveer de nor
male maandhoeveelheid
is. Op veel plaatsen was de
hele maand juni veel droger
dan dat er uit die ene bui
viel afgelopen zaterdag
avond. Vooral de heftige
windstoten in combinatie
met de zondvloedachtige
regenval maakte veel in
druk bij sommigen. Na een
redelijke dinsdag, in de rela
tief koelere lucht achter het
koufront, stroomde woens
dag weer zwoele lucht bin
nen vanuit het zuiden. En
andermaal werd de warmte
afgesloten met de nodige
dynamiek in de lucht.
Donderdag en vrijdag her
stelt het weer zich en heb
ben we best aangenaam
zomerweer.
In en na het weekend stuwt
een depressie ten westen
van Ierland opnieuw een
portie warmte in de boven
lucht op zodat zich boven
onze omgeving een nieuw
hogedrukgebied ontwik

kelt. Dit betekent dat er
andermaal een warmte
offensiefje kan komen en
zomerse temperaturen
zijn zeer wel mogelijk be
gin volgende week. Toch
toonde het Amerikaanse
weermodel voor zaterdag
nog een verdacht neerslag
signaal. Even in de gaten
houden dus.
Of het allemaal zeer stabiel
wordt op middellange ter
mijn is nog maar de vraag,
want kleine verstoringen
liggen alweer op de loer
later. Inmiddels heeft juli
zoveel warmte geprodu
ceerd in Nederland dat de
eerste maandhelft in de
top vijf belandt qua warm
ste eerste maanddelen van
de afgelopen honderd jaar.
Opvallend is ook de huidige
hoge temperatuur van de
binnenwateren. De grote ri
vieren als Lek en Maas heb
ben inmiddels een ‘zwem
badtemperatuur’ (circa
24ºC). Bij Zandvoort is het
zeewater momenteel bijna
18ºC en als het warm blijft
zitten we begin augustus
op een deftige 20ºC.
Meer weer op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto
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85%

85%
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85%

Neerslag

15%

20%

60%

20%

zw. 4-5

zw. 4

Weer

politiebericht
Het strandteam van de politie
kreeg vorige week donderdag
een melding dat op het strand
een vermoedelijk dronken
man lastig deed tegen een

In grote lijnen
aanhoudend zomer(s)weer

de agenten tegen het lijf. Hij
had geen identiteitspapieren
bij zich, was wel duidelijk on
der invloed. Tevens gaf hij een
valse naam op. De verdachte,

een 32-jarige Amsterdammer,
is aangehouden. Hij is ver
hoord en daarna met een
paar bekeuringen weer in
vrijheid gesteld.

Temperatuur

Wind

wzw. 3-4 wzw. 3-4
15

Killers
Pluspunt Zandvoort

Flemingstraat 55
023. 574 03 30
www.pluspuntzandvoort.nl

Open middag:
vrijdag 3 september 16:00 - 20:00 uur
Veel docenten aanwezig. U kunt actief kennis
maken met een deel van het cursusaanbod

Peuters in Beweging 2 t/m 4 jaar

Samen met je (groot)ouders de wereld spelenderwijs verkennen
Woensdag 9:30 – 10:30 22 september t/m 1 december

Schermen 8 t/m 12 jaar

Woensdag 16:00 – 17:00 uur 22 september t/m 15 december

Website bouwen voor Kids

Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 10 september t/m 22 oktober

Digitale Fotobewerking voor Kids

Vrijdag 16:00 – 17:30 uur 5 november t/m 10 december

Faalangst Training 9 t/m 12 jaar

Dinsdag 15:30 – 17:00 uur 20 september t/m 29 november

Sociale Vaardigheden 6 t/m 9 jaar

Dinsdag 15:30 – 17:00 uur 21 september t/m 30 november

Workshop numerologie

Maandag 13:00 – 16:00 27 september

Omgaan met hyperventilatie / stress

Dinsdag 19:00 – 22:00 uur 28 september t/m 12 oktober

Yoga Actief

Dinsdag 10:00 – 11:30 uur
20:00 – 21:30 uur 5 oktober t/m 14 december

Hatha Yoga

Vrijdag 11:00 – 12:00 uur 24 september t/m 17 december

Improvisatie Toneel (theatersport)

Maandag 20:00 – 22:00 uur 20 september t/m/13 december

Spaans Beginners

Woensdag 19:00 – 20:30 22 september t/m 15 december

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

22 september t/m 15 december

Franse Conversatie I
Donderdag 16:45 – 17:15 30

Franse Conversatie II

september t/m 16 december

Donderdag 15:00 – 16:30 30 September t/m 16 december

Website bouwen en onderhouden

(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Woensdag 20:00 - 22:00 15 september t/m 20 oktober

Digitale fotobewerking

(hiervan hebben we ook een kindercursus)
Donderdag 20:00 – 22:00 16 september t/m 21 oktober

Tijdens een vakan
tie in Nice lijkt de
pas gedumpte Jen in
Spencer de man van
haar dromen ont
moet te hebben. Ze
daten, trouwen en
settelen zich binnen
de kortste keren in
een heerlijk rustieke
buitenwijk. Spencer
lijkt de ideale echt
genoot, maar hij
leidt een veel ge
vaarlijker leven dan
ze denkt. Want wat
Jen niet weet is
dat Spencer ooit huurmoor
denaar was. Zijn geheim komt uit als blijkt dat iemand een
beloning heeft uitgeloofd voor een ieder die Spencer weet
te vermoorden. Niemand is dan meer te vertrouwen.

radio + tv

Zondag
01.00
08.00
10.00
12.00
12.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

De Nacht
Countrytraxxx (H)
ZFM Jazz
Muziekboulevard
De Zomerse Zondag van ZFM
Bijzonder Zandvoort
Zandvoortse Zaken
Inspiratieradio
Tep Zeppi
Het laatste Uur

08.00
11.00
12.00
18.00
20.00
21.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Zandvoort op Zaterdag (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Muziekkoerier
Golden ZFM
Knock Out FM
Het Laatste Uur (H)

Maandag

Dinsdag

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

Woensdag
08.00
10.00
11.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vrijdagavond live (H)
De Watertoren
Inspiratieradio (H)
ZFM in de middag
De Vinyljaren
ZFM De Middag
Country tracks
ZFM Klassiek
Tussen Eb & Vloed

Donderdag
08.00
10.00
12.00
18.00
20.00
22.00
23.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

08.00
10.00
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZFM Jazz (H)
De Watertoren
ZFM in de middag
Eurobreakdown
Het weekend in
Vrijdagavond live
Sea It

08.00
10.00
12.00
14.00
17.00
19.00
21.00
23.00

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

Vrijdag

Zaterdag

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

Bridge voor beginners

Maandag 20:00 – 22:30 uur 20 september t/m 29 november

Houding en Conditie op muziek 55 plus
Donderdag 14:30 -15:30 uur
23 september t/m 16 december
Na afloop is er gezamenlijk theedrinken

Spreken in het openbaar
Maandag 19:30 – 22:00 uur
18 oktober t/m 13 december

voor meer informatie en inschrijfformulieren:
www.pluspuntzandvoort.nl of 023 574 03 30
16

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland
is bovendien de officiële rampenzender van de
provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3
(kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl
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”, vertelt Joerik
gezellig vinden

Een paar jaar geleden zijn de facilitei
ten gemoderniseerd. “Eerst was het
een beetje een donkere ruimte met een
koude douche. Nu zijn er twee warme
douches en een verwarming. Ik vind het
een hele verbetering. Vooral als ik soms
in de winter open ben, dan merk je het
verschil. Het is nooit echt mijn ambitie
geweest om als toiletdame aan de slag
te gaan, maar ik vind het heerlijk om
eigen baas te zijn. Ik heb veel vrijheid.
Hierdoor kan ik mijn eigen draai aan het
geheel geven. De huiselijk sfeer, de mu
ziek en de beroemde stoeltjes met de ve
gers. Ik vind het leuk als mensen bij bin
nenkomst een vakantiegevoel krijgen.
Het hoort ook bij Zandvoort: een gezellig
dagje uit. Verder vind ik het belangrijk
dat alles netjes, schoon en verzorgd is.
De mensen laten het meestal ook wel
netjes achter. Ik ben in al die jaren niet
veel viezigheid tegen gekomen.”

Ben jij al hip–tip

Zaterdag 17 juli: Extrema Outdoor

door Arjen Schuiten

Het dancefestival Extrema Outdoor wordt net als alle andere jaren gehouden aan het
vertrouwde recreatiemeer Aquabest te Eindhoven. Extrema mag zich jaarlijks verheugen
op meer dan 45.000 bezoekers. Dus wil jij de zomervakantie goed beginnen en flink uit
je dak gaan, dan is dit festival een absolute aanrader. De mix van dans en show is van
internationale allure en Extrema behoort al jaren tot de absolute top op festivalgebied.
Het festival is 15 jaar geleden bedacht door een vriendenclub en uitgegroeid tot een van de meest
toonaangevende dancefestivals binnen Europa. De Brabantse gemoedelijkheid en gezelligheid
is echter nog altijd typerend voor Extrema.
Extrema Outdoor bestaat dit jaar 15 jaar en dat wordt gevierd met een line up van nationale en
internationale Dj's. O.a. Joris Voorn, Sven Väth, Don Diablo, Josh Wink, Tobi Neumann, Chucky,
John Digweed en Sebastian Ingrosso zullen hun visie op de hedendaagse dancemuziek ten
gehore brengen.
Ook de locatie is top. Neem een verfrissende duik in het meer van Aquabest of chill met je vrien
den op het strand en laad jezelf weer op voor een lange dag vol goede muziek en gezelligheid.
In totaal zijn er 10 areas waar elke dance liefhebber aan zijn trekken kan komen. De verschillende
stijlen binnen de dance worden o.a. door toonaangevende labels
als Rauw, Cocoon, Bedrock en Futurefunk vertegenwoordigd.
Extrema staat bekend om zijn spectucalaire eindshow en ook
dit jaar zal deze weer moddervet zijn. De artiesten en festival
bezoekers verzamelen zich om het meer om daar te genieten
van een onvergetelijke mix van beats,lasershows,vuurwerk en
visuals om gezamenlijk het 15 jarig bestaan te vieren. Rennen
naar de winkel dus voor de laatste kaarten!

Extrema Outdoor

17 juli 2010 Recreatiestrand Aquabest (bij Eindhoven)
Voorverkoop via extremaoutdoor.com en Belcompany
Tickets € 59,-

door Arjen Schuiten

door Ilja Noltee

Sinds vorig jaar heeft Jourike een
medepachtster aangetrokken om
het werk te verdelen. “Vroeger
werkte ik zes dagen in de week, dat
was echt te veel. Kijk, het lijkt al
lemaal erg easy going, maar het is
hard werken. Ik maak lange dagen.
Op een drukke dag maak ik toch al
snel twaalf tot veertien uur. Vooral
met het mooie weer gaat ieder
een lekker naar het strand. Ik klaag
niet hoor, want ik doe het werk nog
steeds met veel plezier. Het uitzicht
is onbetaalbaar, ik ontmoet elke dag
leuke mensen en het contact met de
klanten is superleuk. In de loop van
tijd heb ik met een paar klanten een
hechte band opgebouwd. Brigitte
bijvoorbeeld ken ik nu bijna zes jaar.
Ze komt vaak langs om gezellig te
kletsen. Geweldig toch? Ik heb mijn
plekje hier wel gevonden.”

What’s Happening?

Zaterdag 17 juli:

Nataraj is ooit opgericht als rookvrije disco en is nu uit
gegroeid tot een gezellige clubavond voor volwassenen.
Nieuwe muziek, variërend van world grooves tot techno
zorgt ervoor dat je op dit 30+ feest kunt genieten van de
warme beats en de relaxte sfeer. Je kunt deze avond Nataraj,
dat plaatsvindt bij strandpaviljoen Meijer aan zee (16),
beginnen met een (dans)workshop, maar je kunt natuurlijk
ook alleen voor de party komen die al aangenaam vroeg
begint. Om 17.30 uur tranZendance met Osho Rajneesh, dan
om 19.00 uur Nataraj Party met dj Shanto, entree € 10 en
voor de workshop is een toeslag van € 5. Daarnaast kun je
deelnemen aan een vegetarisch diner voor € 15. Enjoy!

Zondag 18 juli:

Schud je heupen los en ga helemaal uit je dak bij Mango’s
Beach Bar! Vanaf 18.00 uur kun je hier terecht voor een salsa
proefles, waarna van 18.30 tot 23.00 uur een waar salsafeest
plaatsvindt waar je je kunsten kunt vertonen! DJ Chuck zorgt
ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het swingende
ritme. Zorg dat je er bij bent: Salsamotion Salsa Sunday @
Mango's! Entree: gratis.

Zondag 18 juli:

Bij Beachclub Vroeger in Bloemendaal staat love, respect en
music centraal, want het is tijd voor: Love Generation! Er
wordt enorme drukte verwacht, dus er zijn zelfs 2 muzikale
area’s! Een gigantische line-up met veel muzikaal talent, ga
rantie voor succes dus! The party start om 14.00 uur. Kaarten
kosten € 12,50 en zijn verkrijgbaar via www.lovegeneration.
info en alle Free Record Shops. Minimum leeftijd is 18 jaar.
Laat het zonnetje maar komen, tijd voor love generation!

12 tegen 10 =
oneerlijk
Inmiddels zijn alle oranje
vlaggetjes weer opge
borgen, de Bavariajurkjes
hangen weer gewassen
in de kast en de ‘bees
sies’ zijn spontaan in de
prullenmand beland...
Het is voorbij, Neder
land is geen Wereldkam
pioen, althans niet in de
geschiedenis boeken
die mijn kleinkinderen
later zullen lezen. Maar
voor ons, het volk van
Oranje hebben ze het
gehaald, ze hebben
het gemaakt en wij
zijn trots, trots op onze
jongens! Ik zag mezelf
al zitten, over vijftig
jaar, op de ene knie een
kleinzoon, op de andere
een kleindochter, lek
ker cliché, “Ja kinderen,
oma heeft het meege
maakt, de strijd in 2010
en niemand kon ons
tegenhouden...” Of toch
wel? Is scheidsrechter
Howard Webb degene
geweest die ons een
haltteken gaf en de
Spanjaarden in zijn
kale hoofd al toejuichte
vòòr de wedstrijd? In
ieder geval heeft deze
man ervoor gezorgd dat
ik de eerst komende vier
jaar geen voet op Spaans
en Engels grondgebied
zal zetten. Hij was de
schande voor het WK in
Zuid-Afrika, misschien
dat ik hem een bos bloe
men stuur van in elkaar
gevouwen rode en gele
kaarten, daar zal hij vast
blij mee zijn. Dan doe ik
er ook nog een fluitje
en een brilletje bij met
de Nederlandse vlag,
eens kijken of hij dan
wel kan zien wanneer
dat Spaanse ongedierte
buitenspel staat... Ach,
ik neem het voor lief,
twaalf tegen tien is on
eerlijk en dat zal heel de
wereld weten, zien,
horen en voelen. Wij
staan achter Oranje.

Ilja

Kijk ‘r shinen
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Veel van onze vaste bezorgers gaan in deze periode op vakantie.
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www.sportinzandvoort.nl
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“Sport is goed voor lichaam en geest”
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Bereiding:

2

In principe zorgen de ansjovisfilets voor de hartige smaak. Is dat niet het geval,
dan kunt u aan tafel nog even de (zee)zoutmolen ter hand nemen.
Olijventapenade: Doe alle ingrediënten in een blender. Mix het geheel totdat het een
gelijkmatige maar nog wel vrij grove massa is. Proef wel even of de smaken in harmonie
zijn en vul zo nodig, mondjesmaat, aan..
Vispakketjes: Verwarm de oven voor op 180 °C. Knip 4 stukken bakpapier van circa 20x25
cm en smeer deze in met wat olijfolie. Plaats op elk stuk bakpapier een visfilet. Schep op
elke filet een eetlepel tapenade en een eetlepel wijn. Vouw het bakpapier dicht en maak
zo de pakketjes. Zet de pakketjes, met de vouw naar boven, op een bakplaat en bak ze
gedurende 10-15 minuten in de hete oven, of iets langer als het dikke visfilets zijn. U kunt
testen of de vis gaar is door een pakketje te openen. Als de vis ondoorzichtig en mat is, is
deze gaar. Serveren met gekarameliseerde verse bospeen en aardappelpuree.

Oplossing Breinbreker

Oplossing Kakuro

8

2 tl tijm
(of 1 theelepel
gedroogd maar
ook hier geldt: vers
is lekkerder),
zwarte peper uit de
molen naar smaak.

15

het is nu de tijd voor
de eerste oogst van
het jaar daarvoor!
En als het inderdaad
verse is, mag u er
gerust wel 4 teentjes
van gebruiken!,

		

250 gr ontpitte zwarte olijven,
3 ansjovisfiletjes,
3 eetl kappertjes,
3 eetl olijfolie,
2 eetl vers citroen- of limoensap,
2 teentjes grofgesneden knof
look. Het liefst verse,

2

Benodigdheden voor de tapenade:

(zie recept hieronder),
sap van 2 citroenen,
60 ml droge
witte wijn.

9\19 8

zeebaars, harder
of heilbot gebruiken),
4 eetl zelfgemaakte
tapenade

5

bakpapier en een beetje olijfolie,
4 koolvisfilets (diepvries)
van ongeveer 150 gram
(u kunt ook kabeljauw,

7

Benodigdheden voor de vispakketjes:

We plaatsen hem niet bij kinderen in huis, omdat hij schrikt van onverwachte bewegingen en geluiden. Sjaak zoekt dus een huis waar het een beetje rustig is en waar
de baas lekker veel thuis is of waar hij altijd mee op pad mag! Wie komt kennis maken met deze knappe gozer met gebruiksaanwijzing? Kennemer Dierenasiel, Keesomstraat 5, Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 uur
en 16.00 uur. Meer informatie vindt u op asielzandvoort.dierenbescherming.nl (dus
zonder www.). Telefoon: 023-5713888.

12

Hoofdgerecht voor 4 personen

		

Koolvis ‘en papillot’ uit de oven

Volgens de vorige eigenaar was Sjaak niet al te sociaal met andere honden, maar in
de opvang heeft hij met een teefje gespeeld. Hij is wel vrij dominant, maar toch! Met
katten kan hij het niet goed vinden.

357

Recept

=

Recept

18

Kook eens anders

Sjaak wil dan ook heel graag op cursus om dingen te leren en om samen met de
baas een avontuur aan te gaan. Sjaak heeft aan een ding een hele grote hekel en dat
is alleen zijn. Hij is dan onzindelijk en kan nog wel eens wat slopen. Een puntje van
aandacht dus.
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De oplossing staat elders op deze pagina
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Dit is Sjaak. Hij gaat als een wervelstorm over het
terrein van het dierenasiel. Hij is zo energiek, dat hij
bijna niet te houden is. Het liefst rent en speelt hij de
hele dag. Helaas voor Sjaak kan dat niet en heeft hij
verplichte time outs. Dan is er tijd voor een knuffel
en dat doet hij maar al te graag. Niet met iedereen,
want hij heeft heel duidelijk een voorkeur voor bepaalde mensen. Dat kan op straat nog wel eens lastig
zijn, omdat hij zo sterk is.
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Dier van de Week
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De oplossing staat elders op deze pagina
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Bel 06-1139 1478
of mail je gegevens naar:
info@zvo-verspreiders.nl
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Dus, ben je op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?
Word dan vakantiebezorger van de Zandvoortse Courant
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Daarom zijn wij op zoek zijn naar invallers
die tijdelijk een wijk willen verzorgen.
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De bedoeling van de breinbreker
is de rekenkundige som op zo een
manier op te lossen dat hij klopt.
Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De zomervakantie is begonnen.
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9.
Deze dient u in de witte vlakjes
in te vullen. De optelsom van de
vakjes staat in het donkere vlak
je naast de rij of boven de kolom.
Indien u in een donker vlakje bij
voorbeeld 4\8 ziet staan, bete
kent dat u vertikaal op 4 moet
uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.
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Heeft u tips? Mail dan naar senioren@zandvoortsecourant.nl

Nu de vakantietijd is aangebroken, heeft de hulpdienst

Fotograferen als hobby
Al je wat ouder wordt gebeurd het vaak dat je wat meer
tijd krijgt, misschien wel zoveel tijd dat je aan een hobby

kunt beginnen. Een mooie hobby zou fotograferen kunnen zijn. Fotograferen is leuk en in het digitale tijdperk
ook heel eenvoudig: nooit meer mislukte foto's, want

foto's die u minder mooi vindt wist u gewoon van de geheugenkaart. Maar hoe maak je eigenlijk een interessante

foto? De Zandvoortse Courant zet een aantal tips voor u
op een rijtje.

Een mooie compositie van de boulevard

Mensen en landschappen zijn
de twee geliefdste fotothe
ma's. Wanneer u oefent met
de onderstaande tips maakt
u al snel leuke portretten en
boeiende landschapsfoto's.

Mensen:

Spontaan
Laat mensen niet altijd po
seren voor uw foto's. Zo
krijgt u alleen maar foto's

van mensen die gemaakt in
de camera kijken. Verras uw
familie en bekenden en foto
grafeer ze spontaan. U krijgt
levendige 'actiefoto's'.
Dichtbij
Veel mensen hebben de nei
ging personen in hun geheel
op de foto te zetten. Dat be
tekent dat er ook veel om
de personen heen is te zien.

Stap dichterbij en zorg er zo
voor de persoon of personen
het beeld vullen. Op die ma
nier maakt u persoonlijkere
en warmere foto's.
Daglicht
Probeer zoveel mogelijk te fo
tograferen bij daglicht, zon
der gebruik van de flits. Een
flitser geeft vaak hard licht
en zorgt daardoor voor scher
pe, donkere schaduwpartijen.
Zacht daglicht, met name het
licht tijdens bewolkte dagen,
geeft zachtere schaduwen en
dit zorgt ervoor dat gezich
ten warmer en voller over
komen. Fotografeer mensen
liever ook niet in de felle zon
omdat dit ook scherpe scha
duwpartijen oplevert en
mensen bovendien de nei
ging hebben hun ogen wat
samen te knijpen.
Ooghoogte
Oogcontact is niet alleen
belangrijk in het leven maar
ook voor foto's! Fotografeer
(kleine) kinderen daarom op
ooghoogte: uitdrukkingen
lijken zo natuurlijker en uw
foto's worden intiemer.

Landschappen:

Interessant object
Het oog moet ergens op kun

Sensoor het extra druk. Zowel jongere als oudere mensen
die het even niet zien zitten en nergens hun verhaal in hun
nen rusten in de foto. Zorg er
daarom voor dat u iets inte
ressants opneemt in de foto,
zoals een fleurige bos bloe
men, wolkenpartijen, bergen,
een boom, een boot, enz.
Plaats dit object op de voor
grond om een dieptewerking
in uw foto's te krijgen.
Uit het midden
Uw foto's worden interes
santer en krijgen meer dy
namiek wanneer u het on
derwerp, en de horizon, uit
het midden plaatst.
Lijnen
Lijnen, zoals een weg, een
rivier of een hekje, leiden
het oog de foto in. Zoek de
lijnen in uw composities en
gebruik ze.
Licht
Het beste licht om land
schappen te fotograferen is
net na zonsopgang of een
paar uur voor zonsonder
gang. Het licht is dan zacht
en heeft vaak een warme
gouden gloed. Als u de kans
hebt neem dan foto's op die
tijdstippen. Midden op de
dag staat de zon hoog aan de
hemel en dit geeft fel, hard
licht wat te sterke contrasten
in uw foto's oplevert.

’s Werelds grootste beurs voor actieve 50plussers
‘Tijd om te genieten!’, dat is het thema van de 50PlusBeurs
2010. Van 15 tot en met 19 september is de beurs dagelijks
geopend van 10.00 uur tot 17.30 uur in de Jaarbeurs in
Utrecht. Noteert u alvast deze datums in uw agenda!
Met naar verwachting
ruim 98.000 bezoekers is
de 50PlusBeurs ’s werelds
grootste evenement voor ac
tieve plussers. Ruim 50.000
m2 informatie, amusement
en voordeel in meer dan
600 stands in 6 beurshal
len met workshops, lezin
gen en presentaties. Maar
ook vele optredens op podia
met muziek, show, dans en

diverse exposities. Bezoekers
beleven een heerlijke dag
uit, staan open voor nieuwe
ideeën en zijn in voor een
goed gesprek. Neem alle tijd
voor het aanbod, de stands,
de informatie en genieten
van de ongedwongen sfeer,
de variatie, de uitdaging van
een dagje beurs. Een uniek
evenement dat geen gelijke
kent.

Het Jaarbeursgebouw in Utrecht

Wist u dat...

In 2009 totaal 98.356
50plussers de 587 stands
bezochten? De bezoekers
gemiddeld 61 jaar jong zijn?
Zij de 50PlusBeurs met het

Extra aandacht tijdens
de zomermaanden

cijfer 7,9 waarderen? En dat
zij gemiddeld ruim 5,5 uur
op de 50PlusBeurs verble
ven? Genoeg redenen dus
om er een bezoek aan te
brengen.

directe omgeving bij iemand kwijt kunnen, voelen zich in

deze periode erg eenzaam. Vandaar dat Sensoor Haarlem
niet met vakantie gaat en dag en nacht telefonisch bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek.
Sensoor Haarlem is één van
de zesentwintig Sensoorvestigingen in Nederland en
is werkzaam in de regio’s Zuiden Midden-Kennemerland en
Haarlemmermeer. Het is de
grootste chat- en telefoni
sche hulpverlener en voor
ziet duidelijk in een behoefte
want jaarlijks worden lande
lijk ruim 230.000 gesprekken
gevoerd.
Dag en nacht aanwezig
In een gesprek krijgt de beller
tijd en gelegenheid om een
uitweg te zoeken voor zijn of
haar probleem. Daarbij kan
het gaan om, soms ogen
schijnlijk, kleine verdrietig
heden, maar ook om diep in

grijpende levensvragen. Veel
gesprekken gaat over psycho
sociale problemen, zoals de
pressie, angst, slapeloosheid,
somberheid of spanning.
Maar ook relatieproblemen,
eenzaamheid en gezondheid
zijn vaak reden om Sensoor
te bellen of te chatten. Voor
iedereen die daar behoefte
aan heeft is op elk moment
van de dag en de nacht een
medewerker aanwezig die
tijd en aandacht heeft voor
degene die contact zoekt.
Het telefoonnummer is
023–5471471. De hulpdienst
is ook bereikbaar via het lan
delijke nummer 0900–0767
(5 cent p/m). Chatten kan via
www.sensoor.nl/haarlem.

Stop op uitgave
Persoonsgebonden Budget
Minister Klink van VWS heeft besloten dat mensen vanaf

1 juli 2010 tot in ieder geval het einde van dit jaar geen

Persoonsgebonden Budget (PGB) meer kunnen krijgen.
Klink neemt dit besluit vanwege een overschrijding van
2,1 miljard euro. Dat meldt het ministerie van VWS.
De rapportages laten een
overschrijding van het to
taal beschikbare subsidie
bedrag voor de PGB’s voor
2010 zien van ruim 2,1 mil
jard euro. Het College voor
Zorgverzekeringen (CVZ)
raamt een tekort eind dit
jaar van ruim 300 miljoen
euro. Dit is bijna 15 procent
van het beschikbare subsi
diebedrag en is dusdanig fors
dat het kabinet zich genood
zaakt ziet de instroom van
nieuwe PGB-houders stop te
zetten. Hierdoor wordt het
probleem met circa 100 mil
joen euro beperkt. Het PGB is
de afgelopen jaren in popu
lariteit fors gegroeid. Bij de
introductie PGB nieuwe stijl

in 2003 was er nog sprake van
ruim 50.000 budgethouders,
inmiddels maken meer dan
120.000 mensen gebruik van
een PGB. Uitgaande van een
gemiddelde instroom van
circa 1.500 budgethouders
per maand heeft de nu ge
nomen maatregel gevolgen
voor 9.000 potentiële bud
gethouders. Voor mensen
die nu al een PGB ontvangen
verandert er niets. Nieuwe
PGB-aanvragers kunnen kie
zen voor plaatsing op een
PGB-wachtlijst of voor zorg in
natura. Maandelijks ontvangt
VWS van het CVZ cijfers over
de lopende verplichtingen op
grond van de subsidieregeling
Persoonsgebonden Budget.
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Heden Verleden
Zandvoort en overstromingen horen
helaas nog steeds bij elkaar
Opnieuw hadden een groot aantal Zandvoorters zaterdagavond last van de zware
onweersbui die Zandvoort trof. En opnieuw stonden de Koninginneweg en de Van
Ostadestraat blank, zoals u elders in deze editie van de Zandvoortse Courant kunt lezen.
In het Zandvoorts Nieuws
blad van 15 maart 1990,
ruim 20 jaar geleden dus,
kondigde de gemeente vol
trots aan dat overstromin
gen definitief tot het verle
den zouden gaan behoren.

Een maar liefst 9 miljoen
gulden kostende afvoer
naar de waterzuiverings
installatie naar de vijvers
in het binnencircuitterrein
werd door wethouder Frits
van Caspel plechtig in ge

bruik genomen. “Overlast
van hemelwater is voltooid
verleden tijd”, moet het col
lege toentertijd hebben ge
dacht. Leest u hieronder het
voorpagina-artikel van een
onbekende journalist.

GOZ bld12471 | Foto’s: Ton Bakels

Overstromingen verleden tijd
Zandvoort - De wateroverlast in het centrum
behoort tot het verleden Gisterochtend zijn
twee grote rioleringsprojecten voltooid waardoor grote hoeveelheden regenwater kunnen
nu probleemloos afgevoerd worden. De totale
kosten bedragen bijna 9 miljoen gulden.

Door een afsluiter te verwijderen stelde
wethouder Van Caspel gisteren een afvoerriool naar de binnen vijvers van het
circuitterrein in werking. Dat gebeurde in
de buurt van de waterzuivering Hiermee
zijn twee rioleringsprojecten in deze gemeente voltooid, waarmee een eind moet
zijn gekomen aan de wateroverlast in het
centrum. Ondertussen wordt nog wel gewerkt aan de vervanging van oude buizen,
zoals momenteel in de Oosterstraat.
Vijvers
In de eerste plaats moest er een oplossing
gevonden worden voor de afvoer van overstortwater en gezuiverd water van de rioolwaterzuivering naar het binnencircuit. De
capaciteit van de vijvers was namelijk tijdens natte perioden onvoldoende. Daarom
heeft men een rioleringsbuis naar Haarlem
aangelegd om al het afvalwater naar de
buurgemeente te kunnen afvoeren Dit project is in januari afgerond en heeft ongeveer 4,3 miljoen gulden gekost. Ongeveer

vijftig procent van dat bedrag kwam voor
rekening van de gemeente. Als onderdeel
van het basisrioleringsplan is men in 1988
eveneens gestart met andere maatregelen
om de wateroverlast in het centrum te bestrijden. Er werd 1300 meter extra afvoerriool van de waterzuivering aangelegd naar
de vijvers in het binnencircuit.
Rechtstreeks
Daarnaast is het rioolstelsel van het centrum bij de Kostverlorenstraat losgekoppeld van het totale stelsel en heeft dit een
eigen rechtstreekse verbinding met de
rioolwaterzuivering gekregen. De kosten
van dit project inclusief aanpassing van de
zuivering en extra overstortputten in nieuw
noord bedragen ongeveer 4,5 miljoen gulden en komen geheel voor rekening van de
gemeente Zandvoort.

GOZ bld12465

GOZ bld18861

Taart
Ter viering van deze ontwikkeling en als
blijk van medeleven zijn in het centrum
taarten uitgedeeld onder bewoners die
meerdere malen de wateroverlast aan den
lijve hebben Ondervonden. De schadeclaims die indertijd werden ingediend, zijn
echter door de verzekeringsmaatschappij
van de gemeente afgewezen Doordat een
aantal ondernemers het daar bij lieten,
bleef een proces achterwege.
GOZ bld18082
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Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeentelijke publicatie week 28 - 2010
Vergadering college

men van Argentor C.V. voor een edelmetaalgieterij en onedel,
gelegen aan de Kochstraat 4 te Zandvoort.

De besluitenlijst van de collegevergadering van week 27 en
de verdere in week 27 door het college genomen besluiten
zijn in week 28 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Zienswijzen
Tot 27 augustus 2010 kan eenieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.

Verkeersbesluit ten aanzien van het salsafestival

Inzage
De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende
stukken liggen tijdens werkuren van 16 juli tot 27 augustus
2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij
de Milieudienst IJmond.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten,
ten behoeve van het Salsafestival, om gedurende het evenement:
- fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclusief de borden conform model
C01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen van zaterdag 24 juli 12:00 tot zondag
25 juli 06:00 op de volgende locaties:
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van Achterom;
- in de Swaluëstraat aan de westelijke zijde van de doorsteek
naar de Haltestraat;
- in de Achterweg direct ten noorden van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Kostverlorenstraat;
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de Nieuwstraat;
- in de Koningstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Kanaalweg direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Willemstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Schoolstraat direct ten oosten van de Haltestraat;
- in de Haltestraat direct ten noorden van het Raadhuisplein;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het Raadhuisplein;
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de Sandrinastraat;
- in de Kruisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- in de Gasthuisstraat direct ten zuiden van de Agnetastraat;
- fysieke afsluitingen (middels dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden “Doorgaand
verkeer gestremd” te plaatsen van zaterdag 24 juli 12:00 tot
zondag 25 juli 06:00 op de volgende locaties:
- in de Swaluëstraat direct ten zuiden van de Pakveldstraat;
- in de Koningstraat direct ten westen van de Oosterstraat;
- op woensdag 21 juli 2010 de borden E01 van bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “Zaterdag a.s.” te plaatsen op de locatie van het
Salsafestival om zodoende de locatie vrij te houden van geparkeerde auto’s;
- dat het op zaterdag 24 juli van 12:00 tot zondag 25 juli 06:00
verboden is te parkeren op de locatie van het Salsafestival;
De gemeente neemt dit verkeersbesluit om het Salsafestival
veilig en gezellig te laten verlopen. Inwoners en ondernemers
worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de genomen verkeersmaatregelen.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het volgende bekend:
Ontwerpbeschikking
• Op 19 april 2010 is een aanvraag om een oprichtingsvergunning op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer binnengeko-

Beschikking maatwerkbepaling
De Milieudienst IJmond legt op grond van artikel 4.109 vijfde
lid van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op voor:
• Cafetaria Bodrum, Passage 18 te Zandvoort. De maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen zonder een vetafscheider
en slibvangput is toegestaan, indien het lozen geen nadelige
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 27 augustus 2010 kan door belanghebbenden schriftelijk
bezwaar worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de
Milieudienst IJmond. Tevens kan een voorlopige voorziening
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 16 juli tot 27 augustus
2010 ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis en bij de
Milieudienst IJmond.
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38
88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Ophaaldagen voor de papiercontainer

De papiercontainer wordt opgehaald op 20 juli in de maandag, donderdag en vrijdag huisvuilwijken en op 22 juli in de
dinsdag huisvuilwijk.

Ingekomen vergunningenaanvragen
Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen

- Vondellaan 15/17, één iep staat te dicht op de gevel, zaaknr
2010/2125
De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning ligt bij
de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar
maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen

Zandvoort:
- P.N.Quarles van Uffordlaan 9, uitbreiden dakkapel met deur,
ingekomen 6 juli 2010, 2010-164Lv.

- Keesomstraat 45, verwijderen asbesthoudend materiaal,
ingekomen 6 juli 2010, 2010-165S.
- Boulevard Paulus Loot 1b, plaatsen permanent strandpaviljoen, ingekomen 7 juli 2010, 2010-166Rv
- Hogeweg 37, vernieuwen scheidingsmuur, ingekomen 09 juli
2010, 2010-167Rv.
- Oranjestraat 2, bouw magazijnruimte met parkeergelegenheid, ingekomen 09 juli 2010, 2010-168Rv.
Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang van 16 juli
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk haar/
zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw brief
“zienswijze” te vermelden.

MONUMENTENVERGUNNING artikel 11 van
de Monumentenwet

Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens
om een monumentenvergunning te verlenen voor het:
- uitbreiden van de woning op het perceel Gasthuisstraat 9
te Zandvoort.
Voormelde aanvraag met het conceptbesluit ligt met ingang
van 16 juli 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een ieder
schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van
uw brief “zienswijze”
te vermelden.

Verzonden besluiten
Kapvergunningen verleend

- Treubstraat 24, één conifeer in de zijtuin, overlast, met herplantplicht, zaaknr:2010-2629
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen

Zandvoort:
- Lorentzstraat 26, doorbreken van een dragende muur, verzonden 07 juli 2010, 2010-134Rv
- Oosterparkstraat 50b, plaatsen dakkapellen, verzonden 07
juli 2010, 2010-149Lv.
- Frans Zwaanstraat 42b, plaatsen dakkapel, verzonden 07 juli
2010, 2010-150Lv.
vervolg op pagina 22 >>
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- Brederodestraat 162, ontheffing bestemmingsplan voor het
bieden van logies aan vier personen, verzonden 08 juli 2010,
2010-020Vr.
- Hogeweg 46, plaatsen dakopbouw en dakterras, verzonden
07 juli 2010, 2009-206Rv.
- Thorbeckestraat 37, vergroten woning en stucen gevels, verzonden 07 juli 2010, 2010-047Rv.
Bentveld:
- Bentveldweg 6, gedeeltelijk vergroten van de woning, verzonden 07 juli 2010, 2010-142Lv.
- Parnassialaan 9, plaatsen kozijnen in de garage, verzonden
07 juli 2010, 2010-151Lv.

Bezwaarschriften

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

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

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.

voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur.

Collegelid spreken?

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.

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.

Openingstijden Centrale Balie

Vragen over een bouwplan?

Melding of klacht?

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

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

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature?

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

autosport
Online racen op Circuit Park Zandvoort
Circuit Park Zandvoort, een van meest bekende circuits in Europa, is vanaf nu verkrijgbaar
voor online racers via de racesimulatie van iRacing. iRacing mag het met recht een nauw-

keurige simulatie noemen, want ‘ons’duinencircuit aan de Noordzee is bijzonder gedetailleerd weergegeven in de online raceversie. Durf jij de uitdaging aan om de Tarzanbocht
en het Scheivlak te trotseren?

Neem de Hugenholtzbocht razendsnel

Ex-Formule 1 coureur Divina
Galica, tevens directeur van
het iRacing Development
Team vertelt het volgende:
“Via diverse forums heb
ben wij vernomen dat veel
22

iRacing.com-fans dolgraag
eens op het circuit van
Zandvoort zouden willen
rijden. En ook binnen de
racewereld is Zandvoort een
begrip. Mijn eigen ervaring

met Zandvoort sluit hier
naadloos bij aan toen ik in
1978 in de Aurora F1 Series op
Zandvoort reed. Het circuit is
dan ook een absolute uitda
ging voor zelfs ervaren cou

reurs en elke ronde giert de
adrenaline door je lichaam
wanneer je met hoge snel
heid op de Tarzanbocht af
stormt.
De creatie van de digi
tale versie van Circuit Park
Zandvoort is het resultaat
van een goede samenwer
king tussen iRacing.com en
Circuit Park Zandvoort. In het
najaar van 2009 kwam een
team van iRacing.com naar
de Zandvoortse racepiste om
daar overdag foto’s te maken
van de entourage en de ty
pische kenmerken om ver
volgens ’s nachts met speci
ale laser-scanapparatuur het
volledige parcours digitaal
vast te leggen. Circuit Park
Zandvoort is met verschil
lende circuit-layouts verte
genwoordigd op iRacing.
com. Zo kan men niet alleen
racen op het traditionele
GP-circuit, maar kent men

ook het GP-circuit inclusief
Rob Slotemaker Chicane rij
den. Daarnaast behoren het
Oostelijke-circuit, het Club
Circuit en het Nationale
Circuit ook tot de lijst met
lay-outs.
Circuit Park Zandvoort is de
meest recente toevoeging
aan de imposante circuit
lijst op iRacing.com. Vrijwel
elk circuit uit de Verenigde
Staten is vertegenwoordigd

De ingang van de pitstraat

op de site en inmiddels be
geven de ontwikkelaars zich
ook op het Europese conti
nent. Zo wordt de lijst met
circuits in Europa uitgebreid
met onder andere Brands
Hatch, Silverstone, Circuit
Zolder en Oulton Park. Meer
Europese circuits staan ge
pland voor een later tijdstip,
alsmede Australische circuits
als Philip Island en Oran Park.
Kijk voor meer informatie op
www.iracing.com.
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autosport
Nieuwe motor goud waard voor Ard Keff
Ard Keff kwam liever niet op Assen, omdat de lange Zandvoorter in het verleden daar veel
pech kende. Tot vorige week dinsdag. Bij het team waar Keff voor rijdt in de BMW E30

Cup, had men besloten om voor aanvang van de races op Assen de motor te vervangen.
Die werd uit een rijdende auto gehaald en bleek na een test op de vermogensrollerbank
het gewenste vermogen te geven.

Ard Keff leidt het veld op het TT-circuit | Foto: Chris Schotanus

In de vrije training haalde
Keff nog niet het niveau
dat hij wil halen. “Ik reed
de vierde tijd, maar die tijd
was bij lange na niet goed”,

aldus de Zandvoorter. De
kwalificatie bracht uitkomst.
Daarin wist Keff de tweede
startplek te veroveren. Met
die wetenschap begon hij

aan de eerste race. De start
was goed en daardoor nam
hij onmiddellijk de leiding.
“Vooraf hadden we een klei
ne aanpassing aan de auto

gedaan, omdat ik veel last
had van overstuur. Op zich
pakte het goed uit, alleen
mijn remdruk was niet op
timaal. Daarom kon ik niet
weglopen bij de concurrentie
vandaan”, aldus Keff.
Uiteindelijk eindigde hij als
eerste maar het verschil met
nummer twee was net iets
meer dan een seconde, niet
al te veel dus. In de tweede
race had onze plaatsgenoot
een minder goede start. Hij
zette na een schakelfout bij
de start zijn tweede plaats in
een bochtencombinatie van
het Drentse circuit om in een
eerste. Bovendien hadden de
monteurs de remmen ont
lucht, waardoor ook de rem
drukproblemen uit de eer
ste race verdwenen waren.
“Ik kon een gaatje slaan en
de voorsprong op nummer
twee aan de finish was dit
keer vijf seconden”, aldus een
tevreden Keff. De eerst vol
gende race is op 7 augustus
op Circuit Park Zandvoort.

hockey
Leonidas en Kampong winnen Beach hockeytoernooi
Een team van het Utrechtse Kampong bij de dames en een van het Rotterdamse Leonidas

bij de heren hebben zondag het Beach hockeytoernooi bij strandpaviljoen Zout gewonnen. Het toernooi is een kwalificatietoernooi voor de finale van het officiële Nederlands

Kampioenschap Beach Hockey, die op 14 augustus in Scheveningen zal worden gespeeld.
Alleen de winnaars van de kwalificatietoernooien plaatsen zich daarvoor.

Een gevaarlijke situatie voor het doel | Archieffoto

Niet alleen op het Zand
voortse strand maar ook in
Noordwijk en Scheveningen

worden kwalificaties afge
werkt. Op twee velden van
50 bij 25 meter en op mul

zand werd het toernooi af
gewerkt in en wat studenti
koze sfeer. Toch was het spel

letje beachhockey, dat sinds
een jaar of vijf bestaat en
met een zachte bal ter gro
te van een handbal wordt
gespeeld, het aanzien
alleszins waard. Wel zijn
er tussen het spel van de
dames en de heren ver
schillen op te merken.
Waar de dames veelal
over de grond spelen,
hetgeen knap lastig is,
spelen de heren veel met
scoubs waardoor er mooie
spelmomenten voor de
doelen ontstaan. Na af
loop genoot iedereen nog
van de bijbehorende bar
becue. Jammer dat er niet
wat meer ruchtbaarheid
aan is gegeven, dan zou
den er waarschijnlijk meer
teams en toeschouwers
zijn geweest. Volgend jaar
beter.

Sporthackers sluiten
schooljaar af op het strand
De gemeente Zandvoort, het Wim Gertenbach College

(WGC)en Sportservice Heemstede/Zandvoort hebben ook
het afgelopen schooljaar diverse sportclinics aangeboden

aan de leerlingen van het WGC in Zandvoort. Door de jon-

geren met originele sporten in het project ‘Sporthackers’
kennis te laten maken, hoopt men de jongeren meer te laten bewegen.

Lol bij het powerkiten

In het schooljaar 2008-2009
werden voor het eerst in
het kader van Sporthackers
diverse clinics aangeboden.
Ook het afgelopen school
jaar is er weer een gevari
eerd aanbod samengesteld
voor de leerlingen van het
Gertenbach College. Voor
een ieder was er wat wils!
Vorige week vrijdag ston
den de laatste twee clinics
op het programma. Op
deze schitterende zomer

dag vermaakten de leer
lingen zich op het water
met clinics catamaranzei
len en wakeboarden, ver
zorgd door de Zandvoortse
Watersportvereniging. Een
andere groep bleef op het
strand en ging onder be
geleiding powerkiten. Voor
meer informatie kunt u con
tact opnemen met Hubert
Habers via hhabers@sport
serviceheemstedezand
voort.nl.

adverteerders
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn:

Administratiekantoor
K. Willemse
Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bloemsierkunst
Jef & Henk Bluijs
Boom Strandpaviljoen 11
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
Dansschool
Rob Dolderman
De Salon
De Vier Geboden/Piripi
Dorsman Assurantiën

Groenestein & Schouten
Fin. diensten
Harocamo
Hugoos
Kiewiet reünie
La Fontanella
Laurel & Hardy
Pluspunt Boomhut
Pluspunt
Remo de Biase
Riche aan Zee
Sea Optiek
Sentinel Alarm b.v.
Thomashuis Zandvoort
Uitvaartcentrum Haarlem
Van Aacken
Glaszettersbedrijf
V.o.f. Cocarde
XL
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