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Verrast door invasie van roofvogels

Basketbalsters
zijn bezig aan
uitstekende reeks

www.zandvoortsecourant.nl

Afgelopen week werd Toet Kraaijestein verrast door de komst van een groot aantal

Midwinterhoornblazer
actief in Zandvoort

roofvogels in en om haar huis. De Zandvoortse, die lijdt aan een ernstige vorm van

In deze donkere dagen voor Kerstmis hoor je in het oos-

ME, is gek op vogels en wilde tijdens Zandvoort Goes Wild de demonstratie met roofvogels bijwonen op het Badhuisplein, maar dat lukte helaas niet.

ten van het land overal het geluid van de midwinterhoorn. Daar is het een folkloristische traditie. In Zandvoort probeert Albert de Gelder het midwinterhoorn
blazen onder de aandacht te brengen.

Albert de Gelder blaast op zijn midwinterhoorn

De aan een rolstoel gebonden Toet Kraaijestein was onder de indruk van de grote roofvogel

Kraaijestein had namelijk de kamer liet hij een aantal uilen
verkeerde tijd in haar agenda los, die spontaan op de rolstoel
staan. Toen zij in haar rolstoel van Toet kwamen zitten. Buiten
aankwam, was valkenier Martin in de tuin zat een imposante
Doderer al aan het inladen. Hij Amerikaanse zeearend, die als hij
zag de teleurstelling op haar ge- zijn vleugels uitslaat een spanzicht en bood aan later bij haar wijdte van 2.20 meter heeft. Ook
thuis langs te komen met www.vishandeltel.nl
een vloog er een flinke buizerd rond.
aantal van zijn roofvogels. En
die belofte is de valkenier vori- De vogels uit de buurt kwamen
ge week nagekomen, samen met nieuwsgierig een kijkje nemen,
zijn assistent Mitchel. In de huis- maar vlogen snel weg toen
zeearend Cheyenne zich groot
maakte. “Ik was diep onder de indruk en kreeg een paar keer tranen in mijn ogen van ontroering.
Valkenier Martin is wel drie uur
bij me geweest. En dat helemaal
voor niks. Ik kreeg van hem een
handschoen aan, waarmee ik de

IJsbaan op
Raadhuisplein

zeearend en de buizerd op mijn
arm kon houden. Dat was nog
best zwaar voor mij”, reageert
Kraaijestein. Volgens haar gaat
valkenier Martin regelmatig op
bezoek bij mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking.
Hij vertelt dan alles over de vogels die hij bij zich heeft. Heel
leerzaam. Daarnaast geeft hij
regelmatig demonstraties met
zijn roofvogels tijdens evenementen.
Wie meer te weten wil komen
over het werk en de vogels van
Martin Doderer kan een kijkje
nemen op www.happywings.nl.

“Tijdens de donkere
dagen voor kerst is
de ijsbaan toch wel
een lichtpuntje”

Zie onze advertentie in deze krant.

De midwinterhoorn was vroeger
het communicatiemiddel om
boodschappen door te geven. En
de midwinterhoorn kondigt de
komst van het licht aan. De Gelder:

“Ik blaas nu zo’n twee jaar. Mijn
midwinterhoorn is gesneden uit
berkenhout. Die heeft een wat
mooier geluid dan bijvoorbeeld
een hoorn van eikenhout. Dat geluid is wat donkerder.”
Wie zijn hoorngeschal van
dichtbij wil horen kan op zondag 15 december naar de kerstmarkt bij Bezoekerscentrum De
Kennemerduinen aan de Zeeweg
komen. “Ik blaas dan tijdens de
opening tussen 10.00 en 11.00
uur en ik sluit de dag af bij zonsondergang”, aldus de midwinterhoornblazer.

Speciale aanbieding:
Zandvoort - Schiphol vanaf € 45,00

023-8885588

www.vishandeltel.nl

UITNODIGING
PROEVERIJ

Na Sinterklaas tot aan Kerstmis
loopt hij ’s avonds, als het niet al te
slecht weer is, met zijn hoorn door
de duinen en over het strand. Het
monotone geluid wordt dan door
de wind meegedragen. Mensen
die het horen blijven staan luisteren naar dit voor deze streek ongewone geluid. “Nee je kunt er geen
melodie op blazen, alleen hoge of
lage tonen”, verklaart De Gelder.

GRATIS

De gemeenteraad vergadert
op dinsdag 17 december
Zie de agenda op pagina 14
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ACTIVITEITENLADDER

Waterstanden

Locatie de Blauwe Tram:
Louis Davidscarré 1, Zandvoort Centrum • 023 - 304 0700
Locatie Pluspunt Zandvoort & OOK Zandvoort:
Flemingstraat 55, Zandvoort Noord • 023 - 574 0330

Do.

19

DEC

Crea-PLUS club in kerstsfeer!

Een paar gezellige creatieve uurtjes in
kerstsfeer. Kosten € 3,50 inclusief materialen,
koffie/thee en wat lekkers.Vooraf opgeven is
noodzakelijk en kan via de balie van Pluspunt.
Donderdag 19 december van 13.30 - 16.00 uur.
Locatie: Pluspunt.

Kunstgeschiedenis,
Zo.
22 DEC de Hollandse gouden eeuw
&
23 DEC Hoe is ons kleine landje zo machtig en

invloedrijk geworden in de 17de eeuw en
welke figuren hebben een belangrijke rol
daarin gespeeld? Opgeven per keer: € 7,50 /
opgeven voor de hele drieluik: € 20,Zondag 22 december + Zondag 23 februari
van 13:30 – 15:30 uur
Locatie:Wijksteunpunt de Blauwe Tram

v.a.Vr.

10

JAN

Direzione:
Spada

Passage 2-4 Zandvoort
Tel.: 023 - 5716785

v.a.

6

JAN

v.a.

10

JAN
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Iedere uitvaart krijgt bij
ons de grootst mogelijke
persoonlijke zorg

v.a. Ma.

20

JAN

Het ervaren team van Uitvaartcentrum Haarlem
en Zandvoort staat dag en nacht klaar om u
zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij
alle belangrijke beslissingen die u moet nemen
rondom een begrafenis of crematie. Wij werken
persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle
rust rouwen en afscheid nemen. Wij informeren
u vrijblijvend zo uitgebreid mogelijk.

Directe hulp na overlijden:
023 - 571 32 78
(dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort
info@uitvaartcentrumhaarlem.nl

2
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Medische Gym

Heeft u gezondheidsklachten, zoals
overgewicht, reuma, diabetes, knie-, rugof schouderklachten dan is ‘medische gym’
een ideale training; u werkt u op een
verantwoorde manier aan het verbeteren
van het uithoudingsvermogen, het verbeteren
van uw spierkwaliteit en coördinatie.
Vrijdagochtend van 10 januari t/m 17 april
van 09:15 uur tot 10:15 uur Locatie: Pluspunt.

Yoga met Meditatie

Yoga geeft je nieuwe energie en leert
je te ontspannen.
Maandagavond van 6 januari t/m 20 april
van 19:00 uur tot 20:15 uur
en van 20:30 uur tot 21:45 uur
Vrijdagochtend van 10 januari t/m 24 april
van 11:00 uur tot 12:15 uur. Locatie: Pluspunt.

kerstbrunch 2019
VOL 2019
woensdag 25 december
donderdag 26 december 2019
inloop met reservering tussen 11:00 - 12:30

Laat u verwennen tijdens onze kerstmarkt:
Klassieke kerstgerechten en live cooking in
een feestelijk aangekleed en in nevel gehulde Haven,
uiteraard met uitzicht op zee.

Critical alignment

€ 39,50 p.p.

Bij Critical Alignment Yoga (CAY) ligt het
accent op de ‘alignment’ van het lichaam: het
ontwikkelen van een sterke en rechte rug
vanuit ontspanning. Zodat je in het lood komt,
in evenwicht en krachtig en zelfverzekerd in
de wereld staat.
Vrijdagochtend van 10 januari t/m 24 april
van 09:30 uur tot 10:45 uur. Locatie: Pluspunt.

Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek maakt het mogelijk
uit te zoeken wie je voorouders zijn.
De cursus wordt gegeven door Dini van
der Mije. Enige internetervaring is gewenst.
Kosten € 25,-- inclusief koffie/thee.
Maandag 20 januari t/m 17 februari
van 19:00 - 21:00 uur.
Locatie:Wijksteunpunt De Blauwe Tram

Windows 10

In deze cursus worden de basishandelingen
voor een computer of laptop met Windows
10 kort herhaald. U brengt uw eigen laptop
mee naar de cursus. Kosten € 64,00
Aanmelden via Pluspunt.
Dinsdag 14, 21, 28 januari, 11, 18 en 25 februari
van 10:00 – 12:00 uur. Locatie: Pluspunt.

Denderen door de duinen

Samen wandelen is gezellig en gezond.
We wandelen 1 uur onder begeleiding van
Joke Bais; weer of geen weer, het gaat door!
Kosten € 30,00. Aanmelden via Pluspunt.
Dinsdag 21 januari t/m 30 maart
van 10:00 – 11:00 uur.
Locatie: de Amsterdamse Waterleidingduinen

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

KANTOORADRES: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl
OPENINGSTIJDEN: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
ADVERTENTIE ACQUISITIE: Ingrid Muller
Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
BLADMANAGER: Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl
CENTRALE REDACTIE: Joop van Nes
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl
VORMGEVING: IR Design Zandvoort
Tel. 06 - 51 649 349 • info@irdesign.nl
DRUK: Rodi Rotatiedruk
VERSPREIDING: ZVO Verspreiders
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

UITGEVER: Zandvoort Press B.V.
OPLAGE: 9.500 exemplaren

www.zandvoortsecourant.nl
Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Connexxion bus
ramt bestelbus

In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken

Een lijnbus van Connexxion heeft zaterdagochtend

bij Slinger Optiek aan de Grote Krocht. In tien jaar tijd

rond 10.10 uur een busje geramd op de kruising bus-

is het al de zevende keer dat de brillenwinkel getroffen

baan/Burg. van Alphenstraat, vlak naast de hoofdin-

wordt. Behalve dat er een ravage is achtergelaten, is er

gang van Circuit Zandvoort. Voor zover bekend zijn er

ook voor enkele duizenden euro's aan dure merkbrillen

geen gewonden gevallen.

verdwenen.

Connexxion bus kwam in botsing met een bestelbus

Er was veel schade in de brillenwinkel

Eigenaren Corrina en Ton
Slinger zijn het helemaal zat.
Op Facebook beschreef Corrina
Slinger op emotionele wijze het
feit dat hun brillenwinkel aan de
Grote Krocht weer eens hele
maal overhoop is gehaald. Ook
plaatste ze er bijgaande foto’s bij
van de ravage. "Zoveel diefstal
len, berovingen en inbraken in
tien jaar. Het is echt een nacht
merrie", reageerde haar man Ton
Slinger tegen NH Nieuws.

Buit

Het echtpaar woont boven de
zaak. Om 03.45 uur in de nacht
schrok Corrina wakker van een
hels kabaal. "Ik hoorde een
zwaar, vallend geluid, glasge
rinkel en een alarm", schrijft ze
op Facebook. Eerst dacht ze nog
dat het haar man was die strui
kelde, maar het zware, vallende
geluid bleek een grote kei te zijn
die ze even later in de winkel
aantrof.

Jubileum

Hans

Het was een grote ravage in de
winkel. Alle veiligheidsmaatre
gelen die genomen zijn hebben
de criminelen toch niet weer
houden om de inbraak te plegen.
De buit is niet mis: naar schatting
zijn circa dertig dure merk(zon
ne)brillen verdwenen. “Die bril
len kosten gemiddeld tussen de
500 en 1.000 euro”, aldus Ton. En
dan heeft hij de andere vitrine
die gesloopt is nog niet bekeken.

Het echtpaar heeft de brillenzaak
overgenomen van de vader van
Ton. "De winkel bestaat volgend
jaar zestig jaar. We wilden dit
feestelijk vieren, maar daar heb
ben we nu echt even helemaal
geen zin in om over na te den
ken..." Er is aangifte gedaan en de
politie heeft de bewakingsbeel
den veilig gesteld. Van de daders
ontbreekt nog ieder spoor.

De kruising is in principe beveiligd
met een knipperlichtinstallatie,
maar die werkt al lang niet meer
en heeft eigenlijk nooit goed ge
functioneerd. In november vroeg
raadslid Astrid van der Veld (GBZ)
aandacht hiervoor. "Maanden ge
leden is gevraagd het knipperlicht
aan de Van Alphenstraat te repa
reren. Hoe is de status?”, vroeg zij
aan wethouder Joop Berendsen.
De wethouder antwoordde op

3 december met: “In de raads
informatiebrief van 1 augustus
2019 is u toegezegd dat na de
zomervakantie direct opdracht
verstrekt zou worden voor ver
vanging van de installatie. Dat
heeft plaatsgevonden en met
een levertijd van 46 maanden
is het de verwachting dat uiter
lijk in kwartaal 1 van 2020 de in
stallatie is vervangen en weer in
bedrijf is gesteld.”

Watertorenplein en
nieuw Venterbeleid
Komende dinsdag zal de gemeenteraad zich over een
aantal controversiële onderwerpen buigen, waarvan de
uitkomst nog zeker niet vast staat. Zo komen de perikelen rondom de voortzetting van de ontwikkeling van het
Watertorenplein en de watertoren opnieuw aan bod en zal
er nieuw beleid voor de venters in Zandvoort vastgesteld
moeten worden.
De vergadering zal beginnen
met de herbenoeming van de
voorzitter van de Rekenkamer
Zandvoort en van twee leden
voor de Welzijnscommissie.
Daarna zal voorzitter burge
meester David Moolenburgh
een vijftal hamerstukken af
tikken om vervolgens aan ‘het
echte werk’ te beginnen.
Naast die hamerstukken zul
len er ook knopen doorgehakt
moeten worden bij een aantal
belangrijke onderwerpen die
in de commissievergadering
van vorige week dinsdag uit
gebreid aan de orde zijn ge
komen, maar waarvoor teveel
inhoudelijke verschillen van
inzicht waren bij de diverse
partijen, zodat er niet tot een
eensluidend advies naar de

raad kon worden gekomen.
Verder komen het financieel re
sultaat van het AWZIterrein in
Nieuw Noord en aanwending
voor de middelen daarvoor ter
tafel en worden de Belasting
en retributieverordeningen
2020 vastgesteld. De genoem
de agendapunten over het
Watertorenplein en de venters
zullen naar verwachting de
meeste tijd in beslag nemen.
De raadsvergadering is komen
de dinsdag vanaf 20.00 uur in de
raadszaal van het raadhuis, al
leen te bereiken via het bordes
aan het Raadhuisplein. De deur
gaat om 19.30 uur open en de
vergadering start om klokslag
20.00 uur. De vergadering is ook
te volgen via een livestream op
zandvoort.notubiz.nl.

Column

… is het gezegde ‘donkere dagen
voor kerst’ een beetje achterhaald.
Ik moest nog Sinterklaasfeest vie
ren met de enige gelovige in de
familie maar overal brandde in de
tuinen al kerstverlichting. Dat kon
de pret niet drukken want wat was
het gezellig om een kind zo te zien
genieten van dit oeroude feest. Dat
had ik niet willen missen.
Pal na de Sint leek het wel of er een
knop werd omgedraaid. Iedereen
dook zijn kast, kelder in of zolder
op om de kerstlichtjes uit de mot
tenballen te halen. Yes! We mogen
weer. Ook manlief stond te trappe
len om mee te doen. Vooral toen
de buurman zijn huis van top tot
teen ging versieren. Ik had nog een
beetje invloed en kon hem nog
weerhouden om ook het balkon te
versieren maar verder dan dat lukte
niet. Onze anti kerstboompje, ook
wel takkenboom genoemd, werd
uit de catacombe gehaald en af
gestoft. Het lichtboogje boven de
deur hing al voordat ik “nog niet”
zei. En vervolgens had hij met zijn
Engelse medecursisten een fraai
kerststuk gemaakt. Wat natuurlijk
een discussie opleverde want waar
gaat zijn kunstwerk hangen? Er zijn
nog donkere dagen genoeg om
een plekje te zoeken.
Ook in het vestingstadje Bour
tange is het kerstgevoel met veel
lichtjes aanwezig. Onze vrienden,
die jaren terug naar Bourtange
verhuisden, melden dat er drie
weekenden een kerstmarkt is. Per
weekend lopen er ongeveer 5000
mensen langs de 100 kraampjes!
Het stadje met 50 inwoners is een
groot kerstpakket. Je kunt over de
hoofden lopen. Er komen ’tig bus
sen uit Duitsland langs om het mee
te maken. Het is bijna een Grand
Prix Kerstgebeuren.
Het gezegde ‘donkere dagen voor
kerst’ is niet alleen letterlijk maar
ook figuurlijk. Veel mensen hikken
tegen deze periode aan en wensen
dat deze donkere dagen snel voor
bijgaan. En ook al krijgt men aan
dacht vanuit de kerken en worden
er, heel lief, kerstpakketten uitge
deeld: Kerstmis is een familiefeest.
Gezellig bij elkaar, kaarsjes aan,
een rijk gevulde tafel met heel veel
lekkers. Soms vraag ik me af, wat
is er toch mis met onze kerst? Het
kerstverhaal heeft geen kerstboom
en rijk gevulde tafels met lekkers.
Er was alleen een stralende
ster die de donkere kerst
nacht verlichtte. Donkere
dagen voor kerst, ze zijn er
echt! Kijk maar om je heen.

Nel Kerkman

Zoveelste inbraak bij
Slinger Optiek
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Evenementenagenda

OP DE ZANDVOORTSE
WEEKMARKT...

BEDRIJVEN
ladder
Goed en onafhankelijk
hypotheekadvies nodig?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

T. 023-5428751 M. info@johnnijssen.nl
W. www.johnnijssen.nl

Werken bij spoor 6
zzp flexplekken
€ 15,- per dag

zzp werkplekken
€ 235,- per maand

www.spoor6.work 023 200 32 40 Eltzbacherstraat 6 (naast station)

Iedere woensdag op de weekmarkt:

DECEMBER

•••

14 Opening ijsbaan - Raadhuisplein, vanaf 17.00 uur
21 Sprookjeswandeling - Centrum Zandvoort
21 Classic Concerts – Mastreechter Staar
Agatha kerk, aanvang 20.00 uur

22 Jazz in Zandvoort – Frits Landesbergen
Bloemenhandel Roel Verhoeven staat voor:
• De beste kwaliteit bloemen • De beste service voor jou
• Aparte en bijzondere snijbloemen.

*
*
*
*
*
*

Amaryllisen ................................................ 3 voor € 6
Eucalyptus ................................................. € 3,50
Bloeiende Eucalyptus ............................. € 5
Ilextakken ................................................... 3 voor € 9
Kerststukken .............................................. vanaf € 15
Verschillende soorten kerstgroen ........ vanaf € 2,50
Zelf jouw favorieten bloemen uitzoeken en hier
een boeket van laten maken, klaar terwijl je wacht.
Alle bloemen zijn ook per stuk verkrijgbaar

Theater De Krocht, aanvang 14.30 uur

24 Kerst samenzang

Gasthuisplein, aanvang 21.00 uur

•••

JANUARI

•••

1

Nieuwjaarsduik - Strand t.h.v. Beach Club Tien,

2

Sportinstuif ‘Lasergame’ - Sportservice

aanvang 13.00 uur

Zandvoort, Korver sporthal, 13.00-15.00 uur

Tot aan de kraam!

Poelier
Hans Ruardy
Uw specialist in wild en gevogelte
Voor een geslaagd kerstdiner:

Angelique Schouten
06-4078 5995
www.pedicurezandvoortaanzee.nl

•••

Circus Zandvoort

Bioscoopprogramma
12 december t/m 18 december

FROZEN 2 (3D/NL)

ZA/ZO/WO om 13.30 uur

MEES KEES IN DE WOLKEN
ZA/ZO/WO 15.30 uur

Kalkoen – Konijn – Wild – Gevogelte
• Kalkoen dijen € 5,90 500 gr.
• Rollade € 6,90 500 gr.
• Wild konijn € 12,50 p.st.
• Hazenpeper € 10,00 500 gr.

LAST CHRISTMAS

Iedere woensdag op de weekmarkt

DO om 13.30 uur
MA/DI om 20.00 uur

DO/VRIJ/ZA/ZO om 20.00 uur

DOWNTON ABBEY
DI om 13.30 uur

DE LIEFHEBBERS

FILMCLUB SIMON VAN COLLEM:

Vishandel Jacob Dirk
VOOR DE LEKKERSTE KIBBELING
EN HOLLANDSE NIEUWE

DE Glas-Visie Zandvoort
Leveren en plaatsen alle glassoorten

* Noodvoorzieningen
023-2003741 / 06-41374921
de-glasvisiezandvoort@ziggo.nl

Ook adverteren op deze pagina?
Neem dan contact op met Ingrid Muller:
Tel. 06 – 24530167
Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl
4

Vishandel
Jacob Dirk
wenst iedereen
prettige
kerstdagen
en een
goed nieuwjaar!
Graag tot ziens
bĳ vishandel Jacob-Dirk
Wij staan op het plein voor de winkel
van onze vriend Hein (HEINTJE DEKBED)
Elke woensdag van 10.00 tot ±16.00 uur op de Grote Krocht

CELLE QUE VOUS CROYEZ
50 jarige (Juliet Binoche) doet zich jonger
voor op facebook > WO 19.30 uur

VERWACHT

APRIL, MAY, JUNE > 19/12
PENOZA > 28/12
LE MANS ‘66 > januari
Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

10.10 uur

Sprookjeswandeling
Martine Joustra en Ankie Miezenbeek

10.25 uur

onder voorbehoud

10.40 uur

Stoppen met Roken in 3 uur!
Simone Konings, Momentum Training
& Coaching

11.10 uur

Politiek: stand van zaken ambtelijke
samenwerking Zandvoort-Haarlem
Peter Kramer, fractievoorzitter OPZ

11.25 uur

Jeugdraad debat/ winnaars vrijdag bekend

11.40 uur

2e trekking Decemberlotenactie
Peter Tromp, Peter Bluijs

Presentatie: Ben Zonneveld en Cor Draijer
Techniek: Jelmer Koper
Muziek: Cor Draijer
Eindredactie: Gerrie Rutte
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Kinderen zingen in supermarkt tijdens
brunch voor Zandvoortse senioren
Een groep Zandvoortse senioren uit het Huis in de Duinen hebben dinsdag een bijzondere brunch mee mogen maken. Door een samenwerking tussen supermarkt Albert
Heijn, de Hannie Schaftschool en de activiteitenbegeleiders van het Huis in de Duinen,
mochten ze aanzitten voor een brunch in Albert Heijn die door het Hannie Schaft Kinderschoolkoor met leuke kerstliedjes werd omlijst.

rig jaar zelfs in Madurodam uitgenodigd voor een concert voor de
plechtigheden rond 4 en 5 mei.
Dinsdag zongen ze in Albert Heijn
de sterren van de hemel. De ene
helft van het koor zong een aan-

tal kerstliederen terwijl de andere
helft aanschoof aan tafel. Daarna
was het andersom. Ze bezorgden
de Zandvoortse senioren, die zich
soms best eenzaam voelen, een
oprecht warm kerstgevoel.

Inzamelingsactie ‘Vrouwen voor vrouwen’
Onder de trap bij Ellis Spaargaren stapelen de boodschappentassen zich op. Vol met shampoos, deodorants en
andere producten die nodig zijn voor de dagelijkse verzorging. Dat haar inzamelingsactie voor klanten van de
Voedselbank een succes is, heeft een prettig bijkomend
voordeel: "Het ruikt hier heerlijk."

mee geholpen. Soms loop ik in de
supermarkt en dan duwt iemand
me zomaar een tas met pakken
maandverband in de handen. 'U
bent toch van die actie?', zeggen
ze er dan bij. Het loopt als een tierelier. Ik heb het nog drukker dan
bij mijn baas."

Scheermesjes
Ondertussen is haar actie zo een
succes, en stapelen de tassen met
spullen zich op, dat ze besloten
heeft om ook 'een productenlijn'
voor mannen op te zetten. "Ook
scheermesjes en -schuim heb ik
klaar liggen."
Kerstpakketten vol met damesartikelen

Na het zien van een tv-programma
besloot Ellis Spaargaren spontaan
een oproep te doen op Facebook
om verzorgingsspullen voor vrouwen in te zamelen. Onder de noemer Vrouwen voor vrouwen wilde
ze spullen inzamelen voor klanten
van de Voedselbank in Zandvoort.
"Mijn actie begon een beetje uit
baldadigheid. Omdat dit blijkbaar
zo'n taboe is. Vooral tampons en
maandverband zijn een groot probleem. Daarvan zijn er te weinig",
vertelt ze aan NH Nieuws.

Maandverband
De klanten van de Voedselbank
krijgen volle pakketten, maar bij-

voorbeeld maandverband en ook
douchespullen zitten er vaak te
weinig in. En gezinnen die geld
uit moeten geven aan deze producten, kunnen dat niet aan vaste
lasten, eten of drinken uitgeven.
"Extra wassen en douchen is geen
overbodige luxe voor vrouwen,
dus ook voor vrouwen en meisjes
die bij de Voedselbank komen."
De Facebook-actie is een groot
succes. Soms krijgt ze heel goede spullen voor vrouwen aangeboden die in menig huishouden
niet zouden misstaan. "Ik hoop
dat ik 100 pakketten kan samenstellen. Dan zijn 100 gezinnen er-

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR
Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
redactie@zandvoortsecourant.nl • 023 5732752
Kerstconcert met Mastreechter Staar

De ouderen en de jongeren aan tafel in AH

Het Hannie Schaft Kinderschoolkoor is een koor van 30 leerlingen
van de OBS Hannie Schaft. Het
staat onder leiding van meester
Barry en juf Graciella. Het treedt
bij gelegenheden op en was vo-

Rubriek

Op 17 december krijgen de
Zandvoortse deelnemers aan de
Voedselbank hun verzorgingspakketten uitgereikt op de markt
in Nieuw Noord. Spullen die overblijven gaan naar de diaconie. Van
daaruit worden ook Zandvoorters
geholpen die het niet zo breed
hebben. "Ik wil namelijk heel graag
dat de spullen in Zandvoort blijven."
Ellis denkt er al aan om het niet bij
deze ene actie te laten. "Ik wil het
proberen door te zetten. Misschien
eens in de drie maanden een actie." Zandvoorters die mee willen
helpen kunnen hun spullen afleveren bij de winkel Mi Sueno in de
Kerkstraat. Bron: NH Nieuws

Een kerstconcert met de
Koninklijke Zangvereniging
Mastreechter Staar is op zich
al bijzonder. Want ‘Staar’ betekent in het Maastrichts ‘ster’. Een
kerstmis zonder sterren, dat kan
immers niet. Op 21 december
komt het koor weer optreden
in de Agatha kerk. Het concert is
nagenoeg een première van het
concert dat de Staar traditioneel
op tweede kerstdag in theater
aan het Vrijthof in Maastricht
voor het voetlicht zal brengen.
Het is niet de eerste keer dat de
Staar in Zandvoort optreedt.
Vrijwel om de twee jaar weet
Classic Concerts Zandvoort, zo
rond Kerstmis, het koor te boeken. Helaas voor de liefhebbers
is het concert al volledig uitverkocht.

Keukenkastje opruimen
Na het succes van vorig jaar
is Corrie van den Burg ook dit
keer een actie gestart: ruim
je keukenkastjes op. Wie kent
het niet, iets in je keukenkastje
hebben staan wat je ooit gekregen of gekocht hebt en nooit
gebruikt, zonde toch. De enige
voorwaarde is: het moet niet
over datum zijn! Alle levensmiddelen en verzorgingsmiddelen zijn welkom en kunnen
t/m 22 december worden gebracht naar Celsiusstraat 50. De
tassen worden op 24 december
naar mensen gebracht die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wisent wandeling
Normaal gesproken is het
Kraansvlak gesloten voor publiek maar op 14 december
organiseert Nationaal Park
Zuid-Kennemerland onder begeleiding van een boswachter
een wandelexcursie. Deze is
bestemd voor volwassenen
die goed ter been zijn en geïnteresseerd zijn waarom het zo
belangrijk is dat de wisenten
naar het Kraansvlak gekomen
zijn. Trek stevige schoenen aan

want de tocht
gaat over oneffen
terrein en neem
een verrekijker
mee. De kosten
zijn €15, het verzamelpunt is het
p a r k e e r te r re i n
bij restaurant De
Bokkedoorns langs de Zeeweg.

Kerstgevoel opsnuiven
Op zondag 15 december is
bij het bezoekerscentrum de
Kennemerduinen Zeeweg 12
Overveen al een beetje kerst.
Er staan kraampjes met leuke
kerstartikelen, het Juttersgeluk
is aanwezig en ook de schaapsherder is er van 11.00- 16.00 uur.
Kom luisteren naar het Zeezicht
Zakzofoonkwartet en het shantykoor zingt kerstliedjes. Voor de
kinderen zijn er leuke activiteiten
en het Duincafé zorgt voor warme chocolademelk en andere
winterse versnaperingen. De
Zandvoortse midwinterhoornblazer opent om 11.00 uur en
sluit om 17.00 uur de dag.

Verzamelbakken
verhuisd

Een paar weken geleden vroegen wij uw aandacht voor
de inzamelingsactie van de
Lionsclub Zandvoort. Zij willen graag ‘oud’ geld en Douwe
Egberts-spaarpunten inzamelen voor de goede doelen. Om
praktische reden zijn er twee
bakken verhuisd. De bak die
in Bruna Balkenende heeft gestaan is verhuisd naar Bakker
Bertram op het Raadhuisplein
en die uit de Vomar in winkelcentrum Nieuw Noord vindt
u nu bij Pluspunt. Overigens
loopt de actie voorspoedig en
kunt u nog steeds ‘oud’ geld en
DE-punten inleveren.
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GP-RENTAHOME
Voor korte termijn verhuur/huur
tijdens de F1 op Zandvoort
WWW.GP-RENTAHOME.COM
GP-rentahome.com

GP-rentahome.com

De Kerstdagen en oudejaars- en
nieuwjaarsdag staan al bijna voor de deur.
De lekkerste visschotels kunnen besteld
worden aan de kraam of via onze site
www.dezeemeermin.com.
Iedereen fijne dagen gewenst van
ons gehele team!
De Zeemeermin

Dieren
Dokters
Zandvoort
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Omwonenden Watertorenplein maken
zich zorgen om consequenties plannen
De omwonenden van het Watertorenplein maken zich grote zorgen over de plannen die thans, mede op instigatie
van wethouder Gert-Jan Bluijs, voorliggen. “Het ziet er
naar uit dat de gemeenteraad op 17 december akkoord
gaat met een mediationplan, dat zeer onduidelijk is, dat
nauwelijks te bevatten hiaten vertoont en dat verregaande consequenties kan hebben voor het wel en wee van
Zandvoort”, vinden de bewoners die zijn verenigd in de
Stichting Ons Watertorenplein.

Tevens hebben de bewoners
het bezwaar dat zij in de planpogingen van Bluijs helemaal
niet zijn gehoord en/of betrokken. Er kan na 17 december
echter wel een situatie ontstaan waarbij niemand meer
voor- of achteruit kan, het zogenoemde 'point of no return’,
waarschuwen zij.

Watertoren
De bewoners vinden dat uit de
mediationplannen een goed
omlijnd, definitief plan omtrent
de Watertoren, een gemeentelijk monument, volledig ontbreekt. “Plotseling duikt er in de
mediationplannen op dat de
eigenaar van de watertoren, de
WZCV, een grondstuk van 3000
m² aangeboden moet krijgen,

als compensatie voor restauratie-, of reparatiewerk dat nooit
is uitgevoerd. Hiervoor is nooit
een raadsbesluit genomen,
dus deze stelling berust volledig op gebakken lucht”, aldus
Ruud de Wolff, de woordvoerder van Ons Watertorenplein.
“Nergens in het plan worden
de parkeerproblematiek en de
noodzaak tot de aanleg van
parkeerplaatsen genoemd.
Over schadeloosstelling van
om- en aanwonenden wordt
ook met geen woord gerept”,
gaat hij verder.

Financiën
Het stoort ze dat veel zaken
zich weer afspelen in besloten
vergaderingen, dikwijls onder
geheimhouding. “Het wordt nu

toch eens tijd voor volledige
openheid in Zandvoort, vooral over de financiën. Zolang er
geen kristalhelder financieel
overzicht is, wat zijn dan de kosten van de geplande projecten
en wat levert het in de nabije en
verdere toekomst op? Een gemeenteraad kan hiermee naar
onze mening nooit akkoord
gaan. Mistige plannen, vol onzekerheden. Gemeenteraad:
pas dus op voor dat beruchte
'point of no return'. Straks kan
niemand meer voor- en/of achteruit. Bovendien dreigen er
dan financiële tekorten”, aldus
de bewoners.
“Moet de raad, als hoogste
bestuursorgaan in Zandvoort,
zich ook niet eens serieus gaan
afvragen wat bekrachtiging
van deze plannen verder kan
inhouden? Douceurtjes van
3.000 m² gebruiksoppervlakte
aan derden, enkele tonnetjes
aan een trio van, op vrijwillige
basis opererende, architectenbureaus. Het klinkt allemaal
leuk 'voor de lieve, tijdelijke vrede, maar hoe gaat het
straks? Als architecten bijvoorbeeld meningsverschillen en/
of ruzie krijgen? Planschade
komt ook al ‘nicht im Frage’. En
de lotsbestemming van de watertoren zelf? Dat blijft allemaal
buiten beschouwing. Dat zien
we later dan wel weer!”, is De
Wolff cynisch.
Het is duidelijk dat de omwonenden van het Watertorenplein
zich grote, om niet te zeggen:
zeer grote zorgen maken. Het
onderwerp staat op de agenda
van de raadsvergadering van
komende dinsdag 17 december.

Verdachte beschieting voor rechter
Afgelopen week is de man die verdacht wordt van het beschieten van een pand aan
de Dr. C.A. Gerkestraat op 26 november 2018, voor de rechter verschenen. De 23-jarige Oussama T., zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaarde dat hij opdracht had
gekregen om iemand te bedreigen door de woning te beschieten. Hierbij raakte een
14-jarige jongen gewond.
Het Openbaar Ministerie (OM)
eiste tegen de schutter een
gevangenisstraf van 7 jaar.
Zijn kompaan, de 21-jarige
medeverdachte Hassane B.,
uit Nieuwegein die al eerder
bekende T. naar Zandvoort gereden te hebben, hoorde een
celstraf van 3 jaar tegen zich
eisen.
Volgens de officier van justitie hebben beiden zich op die

Jeugdraad buigt zich
over drie onderwerpen
De Jeugdraad van Zandvoort komt vrijdag 13 december
om 11.00 uur bijeen in de raadszaal van het Zandvoortse raadhuis. Jaarlijks wordt een jeugddebat gehouden ter
afronding van het project Jeugd en Politiek. De leerlingen krijgen in dit project op een actieve manier informatie over de gemeentelijke en landelijke politiek. Alle zes
Zandvoortse basisscholen nemen deel aan het debat.

De Jeugdraad van 2018 in de raadszaal (archieffoto)

De Jeugdraad wordt gevormd
door twee leerlingen uit de
groepen 8 van de Zandvoortse
basisscholen. De groepen 8 hebben allemaal een ‘Derde Kamerkoffertje’ ontvangen met de nodige lessen Staatsinrichting maar
ook wordt er ingegaan op vergaderetiquette en debatteren. De
twee leerlingen zijn per groep 8
de beste debaters van hun school
en worden afgevaardigd. Zij zullen vrijdag over drie onderwerpen
discussiëren die zijn aangedragen
door de scholen. Burgemeester
David Moolenburgh zit de
Jeugdraad voor en wordt bijgestaan door de griffier. Leden
van het Zandvoortse college zijn
eveneens bij het debat aanwezig.

Onderwerpen
Er is een keuze gemaakt voor drie
onderwerpen waarover gedebatteerd zal worden. Dit jaar zijn dat:
1. De Hannie Schaftschool wil
graag het beschikbaar gestelde
bedrag, te weten € 2.000, gebruiken voor aanschaf van sportmateriaal voor op de schoolpleinen.

2. De Oranje Nassauschool wil
het beschikbaar gestelde bedrag schenken aan het Joods
Namenmonument en iemand van
het Joods Namenmonument vragen om een les te geven over de
geschiedenis van het Jodendom
in Zandvoort.
3. De Mariaschool stelt voor om
het bedrag te besteden aan vrijwilligerswerk dat door leerlingen
van groep 8 bij een verzorgingstehuis of zorginstelling mogelijk
wordt gemaakt.
Het college bepaalt na afloop wie
van de debaters de beste waren.
Die krijgen een mooie prijs.
De Jeugdraad vergadert vanaf
11.00 uur en de vergadering is,
net als de gemeenteraadsvergaderingen, vrij toegankelijk. De
raadszaal is te bereiken via het
bordes op het Raadhuisplein. Het
debat wordt live uitgezonden via
de website zandvoort.raadsinformatie.nl. Daar kunt u alleen via
audio meeluisteren, er zal geen
beeld worden uitgezonden.

Doneren via een Tikkie
KNRM Zandvoort gaat met de tijd mee. De Reddingmaatschappij, die dit jaar 195 jaar bestaat, opereert subsidievrij en is volledig afhankelijk van donaties en nala-

dag schuldig gemaakt aan het
‘medeplegen van poging tot
moord’. T. vertelde niet wie hem
die opdracht gegeven had; hij
beriep zich op zijn zwijgplicht.
B. beweerde dat hij niet wist dat
zijn maat met een mitrailleur
zou gaan schieten. Hij dacht
dat T. geld ging ophalen.
Volgens T. wilde hij alleen op de
muren van de woning schieten.
Per ongeluk vloog daarbij een

kogel door het raam, waarbij
een 14-jarige jongen werd geraakt die op zijn computer zat
te spelen. De advocaten van
het duo achten een poging tot
moord niet bewezen. B. zou alleen maar zijn vriend hebben
willen helpen en wist niet dat
deze bewapend was. De raadsvrouw van T. betoogde dat het
een toevalstreffer zou zijn geweest. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet bekend.

tenschappen. Doneren kan tegenwoordig ook via het
populaire betalingssysteem Tikkie.
Wie de vrijwilligers van de KNRM
een warm hart toe draagt kan
donateur worden. Daarnaast
kan het voorkomen dat iemand
eenmalig een bedrag zou willen
doneren. Dat kan onder andere
door een zelf te bepalen bedrag
over te maken via Tikkie. Scan
met de smartphone de barcode
en de rest wijst zich vanzelf.
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Openingstijden
IJsbaan Zandvoort
Kom je ook schaatsen?
Met MijnGezondheid.net is Huisartsen Centrum Zandvoort
●

Zaterdag 15 december: 12.00 – 16.00 uur

zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
● Officiële opening:

Openingstijden
IJsbaan Zandvoort
Met MijnGezondheid.net kunt u makkelijk en beveiligd online: Zondag 16 december:
10.45 – 11.45 uur Kabouterschaatsen
17.00 – 19.00 uur

Wat is MijnGezondheid.net?

19.00 – 21.00 uur

●

o (medische) vragen stellen via e-Consult
12.00 – 21.00 uur
o een afspraak maken bij de huisarts
● Maandag 17 december:
o onderzoeksuitslagen bekijken
13.45 – 14.45 uur Kabouterschaatsen
Zaterdag 14 december:
o uw medicatie-overzicht en (delen van) uw medisch dossier inzien.
15.00 – 21.00 uur

Voor wie is MijnGezondheid.net?

●

Dinsdag 18 december:

Officiële opening

Kom je ook schaatsen?
17.00 – 19.00 uur

Zaterdag 15 december: 12.00 – 16.00 uur

●

IJsbaan open

13.45 -14.45 uur Kabouterschaatsen● Officiële opening:

18.30 – 21.00 uur

17.00 – 19.00 uur

15.00 – 18.30 uur

Zondag 15 december:
10.45 – 11.45 uur Kabouterschaatsen t/m 5 jaar
Voor alle patiënten ouder dan 18 jaar. Via onze website (hcz.nl) hoeft u het
19.00 – 21.00 uur
12.00 – 21.00 uur v.a. 6 jaar
19.30
–
22.00
uur
Curling
voorronde
1
portaal alleen nog maar te activeren. Zodra u MijnGezondheid.net geacti● Zondag 16 december:
● Woensdag 19 december:
veerd heeft, kunt u afspraken maken, medische vragen stellen
en uw medi10.45 – 11.45 uur Kabouterschaatsen
Maandag 16 december:
13.45 – 14.45 uur Kabouterschaatsen t/m 5 jaar
11.45 -12.45 uur Kabouterschaatsen
sche gegevens bekijken.
12.00 – 21.00 uur

13.00 – 21.00 uur

Maandag 17 december:

●

15.00 – 21.00 uur v.a. 6 jaar

uur Kabouterschaatsen
Kabouterschaatsen: kinderen t/m 5 jaar 13.45 – 14.45
Toegangskaartje
€2
Wat is er nodig om MijnGezondheid.net te gebruiken?
Dinsdag 17 december:
13.45 - 14.45 uur
15.00 – 21.00
uur
Toegangskaartje
€5

Reguliere openingstijden

U heeft DigiD met SMS-functie nodig. Zo zijn uw gegevens optimaal
beveiZaterdag 15
december
ligd. Er is ook een app van MijnGezondheid.net, MedGemak. 10
Alsrittenkaart
u de MedGemak app gebruikt, hoeft u maar eenmalig in te loggen met DigiD.

Dinsdag 18 december:

●

Toegangskaartje
€ 2,50
18.45
– 22.00 uur Curling voorronde 1

13.45 -14.45 uur Kabouterschaatsen

€ 45

15.00 – 18.30 uur

Woensdag 18 december:

11.45 -12.45 uur Kabouterschaatsen t/m 5 jaar

19.30 – 22.00 uur Curling voorronde 1
Woensdag 19 december:

●

Direct aanmelden of meer informatie?
Ga naar www.hcz.nl/mgn

Kabouterschaatsen t/m 5 jaar

15.00 – 17.00 uur v.a 6 jaar

13.00 – 21.00 uur v.a 6 jaar

11.45 -12.45 uur Kabouterschaatsen

Huisartsen Centrum Zandvoort • Beatrixplantsoen 1B • www.hc-zandvoort.nl • Tel. 023-5732023

13.00 – 21.00 uur kinderen t/m 5 jaar
Kabouterschaatsen:

Toegangskaartje € 2

Kabouterschaatsen:
kinderen t/m 5 jaar
Reguliere
openingstijden

Toegangskaartje €€25
Toegangskaartje

Reguliere14
openingstijden
Zaterdag
december

Toegangskaartje €€ 50.00
Toegangskaartje

15 december
10Zaterdag
rittenkaart

€ 2,50
€ Toegangskaartje
45

10 rittenkaart

€ 45
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WERKEN BIJ NEW YORK PIZZA?

Ben je tussen de 14 en 18 jaar en maak je graag deel uit van ons team solliciteer dan
naar de functie Pizzabakker of Bezorger. Kom bij ons langs of mail naar tastycornersnackhouse@yahoo.com

NEWYORKPIZZA.NL
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Zaterdag officiële opening van de ijsbaan
Komende zaterdag wordt de ijsbaan op het Raadhuisplein officieel door burgemeester David Moolenburgh geopend. Ten opzichte van vorig jaar is de baan iets anders
gesitueerd. Ook is hij in oppervlakte wat groter geworden.

de jeugd, maar uiteraard ook de
volwassenen, het ijs op. Zanger
Mike Daane zal tijdens de openingsplechtigheid het feest muzikaal compleet maken.

- advertorial -

New York Pizza opent
vestiging in Zandvoort
Maandag 16 december opent New York Pizza een nieuwe
vestiging aan het Badhuisplein 3. De opening wordt om

Dit jaar is het de tiende keer dat
de ijsbaan op het Raadhuisplein
wordt opgebouwd. Daarom mogen de schaatsers, als ‘cadeautje’,
die zaterdagavond gratis van de
baan gebruikmaken.

De officiële opening wordt rond
18.00 uur verwacht. De ijsbaan
is dan al klaar maar er kan die

zaterdag echt pas na de officiële
opening gebruik van gemaakt
worden. Vanaf ca. 19.00 uur kan

Op alle andere dagen kost het
schaatsen € 5. Een 10-ritten kaart
kost €45. Er zijn ook dit jaar weer
een aantal regels waar de schaatsers zich aan moeten houden.
De afbeelding hiernaast is op
een aantal borden rond de baan
terug te vinden. Met pictogrammen wordt aangegeven wat er
zoal niet mag en wat er moet. Het
bestuur van de ijsbaan wenst iedereen weer veel schaatsplezier!

Nieuwbouw reddingspost zuid
gaat voorlopig niet niet door
Eerder dit jaar werd bekend dat de meer dan 50 jaar oude
reddingspost zuid vervangen zou worden door nieuwbouw. In een raadsinformatiebrief geeft wethouder Joop
Berendsen aan dat er geen geschikte aannemer gevonden
kan worden die dicht bij het beschikbare budget blijft.

gestegen.

Hoe nu verder
Er is gekeken naar drie mogelijkheden om verder te gaan
met het project: budget ophogen en doorgaan met aanbesteding, project beëindigen of
een nieuwe strategie bepalen.
Wethouder Joop Berendsen
geeft aan dat er gekozen is om
de aanbesteding te stoppen en
een nieuwe strategie te bepalen.
In de eerstkomende commissievergadering, op dinsdag 14
januari 2020, zal de raad eventueel de gelegenheid krijgen om
in te gaan op het uitstel van de
nieuwbouw.

Positief benaderen
De oude reddingspost in zuid blijft voorlopig nog staan

door Nel Kerkman

Post zuid is niet alleen bouwkundig in een zeer slechte
staat maar voldoet ook niet
meer aan de eisen van een
veilige en Arbo-verantwoorde
reddingspost. In overleg met
het Hoogheemraadschap van
Rijnland, dat veel tijd heeft gekost, wordt de nieuwe reddingspost niet meer in de zeereep
maar iets verder aan de duinvoet
geplaatst en tevens zal de bouw
duurzaam uitgevoerd worden.

Vertraging
Na het raadsbesluit op 26 februari is de procedure gestart met
het definitieve ontwerp van

AG-architecten. Er zijn twee
zienswijzen ingediend tegen
de vergunning welke momenteel worden beantwoord door
Omgevingsdienst IJmond.
Echter de grootste tegenvaller van de vertraging van het
bouwproject zijn de overschrijding van de kostenraming, de
overschrijding van de maximale
stikstofwaarde in de bouwfase
en de verhoogde aanbesteding. Van de vijf mogelijke inschrijvingen zijn er maar twee
inschrijvingen ontvangen. De
kosten voor het project werden
geraamd op 1.2 miljoen euro
maar door de verhoogde vraag
en aanbod in de markt, blijken
de bouwkosten opnieuw fors

Ondanks de teleurstelling van de
vertraging van de nieuwbouw
post zuid blijft het bestuur van
de ZRB positief. Men geeft aan
na te denken over de mogelijke
gevolgen voor de vrijwilligers
van de post. Verder wil men bij
de gemeente de noodzakelijke
werkzaamheden met betrekking
tot achterstallig onderhoud onder de aandacht brengen die
door de nieuwbouwplannen zijn
blijven liggen. Het ZRB-bestuur
hoopt dat de nieuwbouw alsnog
zo snel mogelijk gerealiseerd zal
gaan worden. De wethouder
geeft aan dat, ondanks de vertraging van minimaal een jaar
omdat er zomers geen bouwwerkzaamheden gedaan kunnen worden, de veiligheid voor
de gebruikers van de post uiteraard gewaarborgd blijft.

13.30 uur verricht door de directeur van New York Pizza
Philippe Vorst en burgemeester David Moolenburgh.

Islam Shaban en Sayed el Serougy

Franchisenemer Islam Shaban
heeft zin om aan deze mooie
uitdaging te beginnen. “De pizzawereld is leuk en dynamisch.
New York Pizza heeft oog voor
innovatie, kwaliteit, duurzaamheid, verse producten en uiteraard smaak. Dat zullen onze
klanten merken en vooral proeven. Onze medewerkers staan
dag in dag uit klaar voor alle
pizza-lovers in Zandvoort.”
Shaban heeft onlangs zijn bedrijf in Noord verkocht om zich
volledig in te kunnen zetten
in deze nieuwe horecagelegenheid, waar hij naast New
York Pizza ook Tasty Corner
Snackhouse zal runnen. De zaak
zal 365 dagen per jaar geopend
zijn.

Bezorging
New York Pizza biedt meer dan
alleen pizza. Ook in Zandvoort.
Onder meer salades, hamburgers, pasta’s en desserts zijn
verkrijgbaar. En vegan pizza’s!
De pizza’s kunnen afgehaald
worden maar nog makkelijker
is natuurlijk om ze te laten bezorgen. Vanaf 16 december is

bezorging van New York Pizza
mogelijk. Vanaf januari 2020 zal
ook Tasty Corner Snackhouse
starten met een bezorgservice.

Duurzaamheid
De franchiseorganisatie besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo was New York
Pizza in 2012 de eerste keten
in Nederland met e-bikes.
Daarnaast wil New York Pizza
vanaf 2020 alle plastic verpakkingen voor de consument vervangen door 100% duurzame
verpakkingen. Andere kernpunten van New York Pizza zijn
het gebruik van verse en 100%
natuurlijke ingrediënten, geen
gebruik van kunstmatige kleuren smaakstoffen, het minimaliseren van CO2-uitstoot door
het inzetten van elektrische
vervoersmiddelen en het stimuleren van gebruik van energie
opgewekt door wind. Op deze
manier levert New York Pizza
een positieve bijdrage aan de
samenleving.
Volgende week hebben wij
leuke acties! Volg ons dus op
Facebook!

Volgende week ook uw
Kerstadvertentie
in De Zandvoortse Courant?

Bel of mail naar Ingrid Muller
06-24530167
of ingrid@zandvoortsecourant.nl
9

Zandkorrels
Nette jongeman
zoekt woonruimte:
studio of appartement
Per 30 december
Tel. 06-19881063
SLENDEREN
is bewegen zonder
spieren en gewrichten
te belasten!
Geeft verlichting
bij o.a. reuma,
spieraandoeningen,
stijve nek en
schouders, rugklachten,
fibromyalgie, enz.
Uw spieren worden
steviger en uw
gewrichten soepeler!
Voor gratis proefles
bel 06-19413733.
SmitS Health & Wellness
Hogeweg 56A –
Zandvoort
Behang- en
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw
behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden
www.arnoldnijkamp.nl
Hoveniersbedrijf
Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.
Boomverwijdering.
Tevens bestrating
op voorraad.
023-5835314 /
023-5353591
of 06-22209568

MEDEDELING:
Huurders Platform
Zandvoort
houdt iedere
eerste maandag
van de maand
SPREEKUUR
voor alle huurders
van de Key
Locatie: Pluspunt
Tijd: 09.00 - 11.00 uur
Zonder afspraak
altijd welkom.
Het HPZ gaat door daar
waar de Key stopt!
Tot ziens........
Reset je hoofd
met een EMDR sessie en
voel je weer gelukkiger.
Overwerkt, Burn-out,
slecht slapen, depressieve
gevoelens,
negatief zelfbeeld
of weinig zelfvertrouwen?
Doe een EMDR sessie,
al na 1 sessie voel je je
meteen veel beter.
Carla Poel
06 46098919

PC-problemen?
Rep-it lost het op!
Ook voor aanleg van
een (draadloos) netwerk
of advies bij aanschaf
nieuwe computer.
Ook 's avonds/weekend.
Bel 023-571 9 666
of 06-44 696 001.
www.rep-it.nl
Met garantie.
Te huur: Studio
kamer met terras
in centrum
Incl. G/W/L en internet
Voor 1 of 2 personen
tot april 2020
Tel. 023-5719541

WIJ ZOEKEN EEN
SCHOLIER
die precies kan werken
voor eenvoudig
administratief werk
Voor enkele uren
per week
Meer informatie
06-86478849
Goede verdiensten!

OOK EEN
ZANDKORREL
ADVERTENTIE?

Sylvia Holsteijn

“Ik wil het nu wat rustiger aan gaan doen. Het
Sinterklaastoneel heb ik 25 jaar gedaan. Het was altijd
heel leuk. Van elke school doen een of twee leerkrachten
mee. Het was geweldig om te doen. Het leuke was dat
ze tijdens de voorstelling voor de kinderen heel serieus
zijn, maar tijdens de voorstelling voor de ‘grote mensen’,
op vrijdagavond, gingen ze uit hun dak en waren ze heel
uitbundig”, vertelt ze. Eigenlijk heeft ze tijdens deze uitvoeringen weinig te doen, “want de meesters en juffen
zorgen er wel voor dat ze hun teksten goed kennen, ze
willen voor hun leerlingen niet afgaan.”

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

PARTICULIER

ZAKELIJK

7,50

10,00

8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00

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

Particuliere zandkorrel

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

Zakelijke zandkorrel

Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden.

10,50
11,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld)
afgeven bij:

1) De redactie van de krant, Hogeweg 30
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing
dezelfde week.

Tevens door u in te vullen:
Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het opgeven van een Zandkorrel kan ook heel eenvoudig via www.zandvoortsecourant.nl
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Je ziet haar niet en toch is ze nadrukkelijk
aanwezig. Dan hebben we het over Sylvia Holsteijn, die al jarenlang als souffleuse actief is
bij alle toneelactiviteiten in Zandvoort. Begin
deze maand zat ze voor het laatst in het hokje bij het jaarlijkse Sinterklaastoneel. Maar ze
blijft voorlopig wel souffleren bij Wim Hildering en De Wurf.

Vul onderstaande bon in
of mail naar info@
zandvoortsecourant.nl

KRUA SURIN
THAI FOOD Zandvoort
Haltestraat 30
06-30681325
Pittige Thaise hapjes
Wok on Beach kip 8,50
Wok on Beach beef 9,50
Wok on Beach
garnalen 10,00
Speciale gelegenheid?
Wij zorgen graag
voor uw catering
vanaf 8,50 p/pers.

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

De onzichtbare kracht
van Sylvia Holsteijn

Bij Wim Hildering heeft ze op eigen verzoek ook een
stapje terug gedaan. “Bij de toneelvereniging doe ik
het al twintig jaar. Hildering heeft jaarlijks twee uitvoeringen en ik heb nu besloten er nog maar een te
doen. Gelukkig heeft het bestuur een vervanger voor
mij gevonden, maar die wil het maar een keer per jaar
doen”, legt ze uit. Dit weekend speelt Wim Hildering
de voorstellingen Bedscènes, een vrolijk stuk over het
wel en wee van vier echtparen. “Dan doet mijn collega
het souffleren. Maar ik ben er nog wel actief bij, nu als
rekwisiteur.”
In al die jaren dat ze actief is als souffleuse heeft ze heel
wat acteurs en actrices meegemaakt. “Bij de een wist
je dat hij of zij er in het begin in moest komen en dus
wel hulp nodig had, anderen waren heel tekst vast en
weer anderen sloegen soms wel een hele bladzijde tekst
over en dan moest ik snel schakelen om ze weer op het
goede spoor te krijgen. Het houdt vooral in dat je heel
alert moet zijn en niet kan inzakken.”
Sinds 1998 zit Holsteijn ook voor De Wurf in het
‘zweethokje’. Dat is één keer per jaar en ze doet het
met alle liefde. “Het is een leuke vereniging, die de
Zandvoortse folklore levend houdt. Zo doe ik ook mee
aan de kledingschouwen die ze jaarlijks in het land houden. Zelf heb ik ook een oud kostuum, een visloper.”
Nu wil Sylvia Holsteijn, die sinds kort in een prachtig
appartement woont midden in het dorp, meer tijd
vrijmaken voor vakanties en andere leuke dingen. “We
gaan elk jaar naar Griekenland en Texel, maar ik zou
het ook wel leuk vinden om met mijn man een cruise
te gaan maken.” Maar eerst is alle aandacht gericht op
de komende voorstellingen van haar geliefde toneelvereniging Wim Hildering.
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Huisartsen Centrum Zandvoort 2020,
ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk
Het Huisartsen Centrum Zandvoort (HCZ) is een moderne huisartsenpraktijk met twee
locaties: Beatrixplantsoen en Noord. Veranderingen in de huisartsenzorg vragen om
een aantal organisatiewijzigingen die tot meer efficiëntie leiden. Zo kunnen meer
patiënten sneller en adequater geholpen worden. Daarnaast streeft HCZ naar kwaliteit. Met een hecht team krijgen patiënten een goede, persoonlijke behandeling.

V.l.n.r.: W. van der Tempel, P. Paardekooper, C. Roeterdink, K. van der Vliet, M. Langejans, M. Hermans

Het HCZ is een maatschap van
vier artsen: dhr. M. Hermans,
dhr. P. Paardekooper, mw. C.
Roeterdink, en mw. K. van der
Vliet. De laatste werkt al meer
dan tien jaar bij de praktijk en
heeft dhr. C. Jagtenberg opgevolgd, die vorig jaar juli na 28
jaar zijn werk bij HCZ heeft beeindigd.
Andere vaste artsen van het
HCZ zijn: mw. M. Langejans, dhr.
W. van der Tempel, dhr. R. Ruth
en dhr. J. Borghols. Samen met
de assistentes en de praktijkondersteuners (Somatiek en GGZ)
vormen zij een hecht team, dat
hoge kwaliteit gezondheidszorg levert.

Veranderingen in
de huisartsenzorg
Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, spreken we een van
de artsen, dhr. M. Hermans. We
vragen hem wat er gaat veranderen in 2020. Hij licht toe: “De
afgelopen jaren is er al veel gewijzigd in de huisartsenzorg. De
vraag aan de huisarts is toegenomen. Steeds meer zorg verschuift van het ziekenhuis naar
de huisarts. Patiënten doen gemiddeld vaker een beroep op
ons. Daarnaast blijven ouderen
langer thuis wonen, omdat er
minder verpleeghuizen zijn. Zij
blijven hierdoor onder zorg van
de huisarts. Tegelijkertijd werken huisartsen vaker in deeltijd.” Hij vervolgt: “Mensen zijn
steeds meer gewend hun zaken
online te regelen, op een moment dat het hen uitkomt. Per
1 juli 2020 wordt het voor zorgverleners wettelijk verplicht om
patiënten online inzage te ge-

ven in hun medische gegevens.”
Op de vraag hoe het HCZ met
deze veranderingen omgaat,
antwoordt dhr. Hermans:
“We zijn een grote praktijk met
veel vaste artsen en vinden
het belangrijk dat patiënten
snel bij ons terecht kunnen.
Patiënten worden zoveel mogelijk door dezelfde huisarts
geholpen. Als iemand bij een
van onze artsen is geweest
met een bepaalde klacht, dan
streven we ernaar om de vervolgafspraken bij diezelfde arts
te plannen. Als die arts er niet
is, plant de assistente een afspraak bij een andere arts. Alle
gegevens staan bijgewerkt in
het (digitale) zorgdossier, zodat
elke arts volledig op de hoogte
is van de voorgeschiedenis van
klachten en behandelingen.
Patiënten kunnen op korte termijn geholpen worden, maar
het is mogelijk dat ze door een
andere arts worden gezien.
Daarom werken we af en toe
met waarnemend artsen.”

Bereikbaarheid
“We zijn vijf dagen per week
open en telefonisch bereikbaar
tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
Om mee te gaan met de digitale ontwikkelingen, maken
we sinds kort gebruik van het
beveiligde, online patiëntenportaal MijnGezondheid.net.
Zo kunnen patiënten zelf, 24
uur per dag en zeven dagen in
de week een afspraak maken
en medische vragen stellen. Zij
kunnen ook hun eigen medisch
dossier en medicatiegeschiedenis inzien en we kunnen uitsla-

gen van bloedonderzoek delen.
Wij lopen hiermee vooruit op
de wetgeving per 1 juli 2020.
Onze bereikbaarheid is met
MijnGezondheid.net enorm
vergroot. Patiënten bepalen zelf
wanneer ze een vraag stellen of
een afspraak maken. Hierdoor
kunnen we meer patiënten
helpen en zullen de wachttijden aan de telefoon verkorten.
Sinds oktober hebben we een
nieuwe telefooncentrale, waarmee we de bereikbaarheid nog
eens extra hebben vergroot.”

Kwaliteit
Naast bereikbaarheid vindt het
HCZ kwaliteit belangrijk: “Het
HCZ is een opleidingspraktijk
voor ‘huisartsen in opleiding’
van het Amsterdam Universitair
Medisch Centrum, locatie AMC.
We leiden afgestudeerde artsen
op, die zich na hun studie tot
huisarts willen specialiseren.
Om praktijkervaring op te doen,
werken zij een jaar bij het HCZ.
Het is dus mogelijk dat u af en
toe andere ‘gezichten’ rond ziet
lopen.”
HCZ is een moderne praktijk
met oog voor de patiënt en de
zorg die daarbij hoort. Iedere
huisarts doet behalve spreekuur in de praktijk ook verplichte avond-, nacht- en weekenddiensten op de huisartsenpost,
nascholingen en heeft af en toe
(landelijk) overleg.
Wij kijken uit naar de ontwikkelingen in 2020 en namens het
hele HCZ-team wensen we iedereen fijne feestdagen en een
gezond nieuwjaar.

Column

Duurzaamheid
aan zee…
Op Zandvoort houdt iedereen
van de natuur. Van onze prachtige stranden, de golfende en
soms woeste zee, de fascinerende duinen, de vossen, herten,
konijnen, zwanen en vele andere vogels. De duinwachter kan er
iedere keer in Hotel Hoogland op
zaterdagmorgen iets nieuws over
vertellen in ZFM’s ‘Goedemorgen
Zandvoort’. Het verveelt nooit.
Inmiddels hebben de meeste
partijen in navolging van Groen
Links duurzaamheid of ‘groen’
omarmd. Groen Links had duurzaamheid hoog in het vaandel
staan en daarover ook het nodige
opgenomen in het raadsakkoord.
En de raad stemde in met de
voorstellen van ome Gert-Jan dus
het groen in en om Zandvoort
kan gerust ademhalen.
Er komt ook nog een grote zak
met geld naar Zandvoort omdat
wij allen aandeelhouder waren
in het inmiddels Japanse Eneco.
Op initiatief van D’66 wordt dit
geld, na aftrek van het jaarlijks
verlies aan inkomsten uit deze
aandelen, gestort in een duurzaamheidsfonds. Zodat we ons
dorp schoon, veilig en leefbaar
kunnen houden in de toekomst.
Daar kunnen we ook in het klein
mee beginnen.
De ‘Ruilwinkel van Sinkel’ staat
voor duurzaamheid ten top.
Spullen krijgen een tweede kans.
Opbrengsten gaan naar maatschappelijke doelen zoals de

Blauwe Loper. Maar binnenkort
zijn ze dakloos. Kunnen ondernemers en gemeente de handen
ineenslaan voor dit initiatief?
Helaas heeft niet Zandvoort maar
Renesse de eerste rookvrije zone
op het strand van Nederland. In
de VS, Canada en Australië zijn
er talloze stranden rookvrij. Wie
op een strandstoel in Frankrijk of
Italië een sigaret opsteekt, kan
een vermaning krijgen of zelfs
een boete van honderden Euro's.
Een peuk is pas volledig verteerd
na 15 jaar en bestaat grotendeels
uit plastic en giftige stoffen. In
Nederland gooien we naar schatting minstens 7.000.000.000 (7
miljard) peuken weg. Waarvan
miljoenen op de stranden.
Festival-organisatoren in Zandvoort willen graag duurzaam
opereren. Er wordt bijvoorbeeld
gekeken naar statiegeld op drinkbekers en glazen. Ome Joop heeft
vuilnisbakken met een speciale
sigarettenpeuk unit laten plaatsen. Nu onze stranden nog. Maak
ook daar rookvrije zones én rookzones. Zet Zandvoort neer als een
groene badplaats. Waar onze
Scharrekoppen tot in lengte van
dagen gezond kunnen leven.
Suggesties of behoefte om te
reageren? Email naar columnist@roydongen.com. Antwoord niet gegarandeerd.

Roy Dongen

- advertorial -

Eetclub De Blauwe Tram
Bij Eetclub De Blauwe Tram kunt u elke dinsdag van 12.00
tot 13.30 uur een warme maaltijd met elkaar gebruiken.
Naast lekker eten staat gezelligheid centraal. Eetclub De
Blauwe Tram is voor alle inwoners van Zandvoort die het
gezellig vinden om samen te eten.
De maaltijd wordt uitgeserveerd
door vrijwilligers van De Blauwe
Tram onder begeleiding van een
beroepskracht. Er wordt altijd een
3-gangen menu geserveerd, er is
altijd keuze uit twee menu’s en
daarnaast is ook een vegetarisch
menu mogelijk. De kosten van
het 3-gangen menu bedragen
€ 8. U kunt zelf kiezen of u iedere
dinsdag komt eten of alleen af en
toe wanneer het u uitkomt.
Reserveren kan tot maandagochtend 11.00 uur bij de balie van De
Blauwe Tram (tel. 023-3040700).

U kunt dan meteen doorgeven
welk menu u kiest. Heeft u al
gereserveerd maar mocht u zich
onverhoopt een keer willen afmelden dan kan dit kosteloos tot
maandagochtend 11.00 uur. De
betaling verloopt via een maandelijkse automatische incasso of
pin betaling aan de balie.
Lijkt het u gezellig om samen te
eten? Vindt u het makkelijk om
een keer niet zelf te hoeven koken? Ga het gerust eens uitproberen, reserveer een plekje en eet
mee. U bent van harte welkom!
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LEKKER IN
JE VEL ZITTEN
• PERSONAL TRAINING
• (SMALL) GROUP TRAINING
• SENIOREN TRAINING (O.A. VALPREVENTIE)
• TRAMPOLINE TRAINING
• ONTSPANNINGSBEHANDELINGEN
• VOEDING & LIFESTYLE COACHING

Remy Draaijer

• GEZONDHEIDSPRODUCTEN

KARIMO

In Zandvoort:

INTRODUCTIEAANBIEDING:

KARIMO

In Zandvoort:

20% KORTING

VAKGARAGE
KARIMO
VAKGARAGE
KARIMO

OP TRAININGEN EN BEHANDELINGEN
t/m 15 januari 2020 op vertoon van deze advertentie

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor
U bent
bij ons o.a.
aan het
adres voor
Onderhoud,
reparatie
enjuiste
schadeherstel
van alle automerken
Onderhoud, reparatie en schadeherstel
APK
keuring
automerken
van alle
Banden,
trekhaken en accessoires
APK keuring
AircoCheck,
VakantieCheck,
Banden, trekhaken
en accessWinterCheck
oires

Voor meer informatie:
HEALTIMPROVEMENT.NL
Haltestraat 63, 2042 LL Zandvoort
T: 0654323689
E: remy@healthimprovement.nl

Garantie,
Vakgarage
Autoverzekering
AircoCheck,
VakantieCheck,
WinterCheck

In -en verkoop
occasions
Vakgarage
Autoverzekering
Garantie,
KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGEKARIMO.NL
KIJK VOOR10AL| 2041
ONZECDACTIES
& DIENSTEN
Curiestraat
Zandvoort
| T 023 573 OP:
37 92WWW.VAKGARAGEKARIMO.NL
| info@vakgaragekarimo.nl
Curiestraat 10 | 2041 CD Zandvoort | T 023 573 37 92 | info@vakgaragekarimo.nl

Ooglidcorrecties, Botox,
Fillers, Draadlift, Peeling

Voor een mooie warme kerst!

Ooglidcorrecties door
NVCG gecertiﬁceerd cosmetisch arts.
GRATIS CONSULT.

voor een behandeling of gratis consult
Renew Clinic Zandvoort
Passage 9 – Tel. 023-5767488
info@renewclinic.nl

Specialist voor al uw bloemwerken.

www.renewclinic.nl

Nieuwsbrief
Iedere woensdag een overzicht van het laatste
Zandvoort nieuws in uw inbox?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de
Zandvoortse Courant
Ga naar www.zandvoortsecourant.nl en maak uw eigen
account aan. Behalve de wekelijkse nieuwsbrief
ontvangen kunt u met uw account ook heel eenvoudig
een Zandkorrel (rubrieksadvertentie) plaatsen.

Bent u getuige van nieuws?
Als u getuige bent van nieuws dan kunt u dat met uw
mobiel via WhatsApp naar onze nieuwsredactie sturen.
Ons Nieuws-nummer is 06-83890133
Foto’s zijn uiteraard ook welkom!

REGISTER
ADMINISTRATIE
EN
BELASTING
A
D
V
I
S
E
U
R
S
BELASTINGAANGIFTEN

Wattstraat 12
2041EN
CWONDERNEMERS
te Zandvoort
VOOR PARTICULIEREN
T 023 573 92 72

M 06 45 30 45 31

kitty@kantoorwillemse.nl
WattstraatE 12
2041 CW te Zandvoort

T 023 573 92 72

M 06 45 30 45 31

E kitty@kantoorwillemse.nl
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Zandvoorts bezoek voor de Dalai Lama
Afgelopen zomer ontving dorpsgenote Pierrette van Harten (68) een uitnodiging van
de organisatie International Campaign for Tibet (ICT) voor een ‘inspiratiereis’ naar Dharamsala, de zetel van de Tibetaanse regering in ballingschap aan de voet van de Himalaya in het noorden van India. Op het programma stond onder meer een ontmoeting met
de Dalai Lama, de geestelijk leider van het Tibetaanse volk en voormalig winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede.

(advertorial)

“Lichaam en geest meer in balans
door een persoonlijke aanpak.”
“Dat is mijn motto. Lekker in je vel zitten zonder over je
grenzen heen te gaan. Ik kan jou daarbij helpen. Met ruim
35 jaar ervaring in de gezondheidsbranche en het samenstellen van trainingen kunnen we samen werken aan jouw
doelen. Ik help ook senioren graag met het behalen van
hun gezondheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld met een valpreventie programma. Dit kan d.m.v. personal training of
small group training. Daarnaast geef ik trampoline lessen
1-op-1, in groepen en op (bedrijfs)locaties.
Wil je je meer richten op ontspanning? Probeer dan mijn
unieke ontspanningsbehandelingen. Ik hoor graag waar ik
je mee kan helpen.” - Remy Draaijer
trainen en graag leren hoe je
een gezonde levensstijl voor
jezelf kan ontwikkelen? In
Remy’s coaching programma’s
maakt hij een op maat gemaakt
programma op basis van jouw
doelstellingen. Hij kan je helpen meer inzicht te krijgen in
je huidige gezondheidssituatie
en samen met jou een stappenplan maken om deze te helpen
verbeteren om ervoor te zorgen
dat je lekkerder in je vel komt
te zitten.

De Dalai Lama met uiterst rechts de Zandvoortse Pierrette van Harten

door Piet Bom

De belangstelling voor Tibet werd
bij Pierrette al vroeg gewekt. “Ja, ik
zal een jaar of 8 zijn geweest toen
er op de televisie een programma was over Tibet. Ik kan me daar
verder weinig tot niets van herinneren. Behalve dat Tibet ‘het dak
van de wereld’ werd genoemd.
Dat sprak tot de kinderlijke verbeelding en heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Elke
keer dat ik nadien de naam Tibet
voorbij hoorde komen, spitste ik
de oren. Later begon ik er ook over
te lezen en werd ik me bewust van
de Chinese onderdrukking van
Tibet en de vluchtelingenstroom
als gevolg daarvan.”

“Met mij waren nog zeven anderen uitgenodigd, waaronder
twee mannen. In augustus zijn
we bij elkaar gekomen op het
hoofdkwartier van de ICT in
Amsterdam en hebben daar onder het genot van een Tibetaanse
lunch kennis met elkaar gemaakt.”

“Begin jaren 90 heb ik me aangemeld als vriend en donateur van
ICT en een paar jaar later heb ik
een langgekoesterde reis naar
Tibet gemaakt. Vanuit Nepal met
oude bussen en Jeeps door de
Himalaya naar Lhasa, de hoofdstad van het dak van de wereld.
Een onvergetelijk avontuur was
het, ondanks een serieus geval
van hoogteziekte en andere ongemakken.”

Eind oktober reisde het gezelschap af naar Dharamsala in
India. De ontmoeting met de
Dalai Lama stond al na enkele
dagen gepland. “Heel apart… We
betraden een mooie tuin te midden van zo’n 100 andere aanwezigen die hun respect kwamen
betuigen. De Dalai Lama zat op
een gewone bureaustoel op de
stoep van zijn huis en keek vriendelijk en geamuseerd naar het
gezelschap dat zich in zijn tuin
om hem heen had verzameld.
De hele situatie ademde in mijn
beleving een bijna magische
rust en vriendelijke sereniteit.
Tegelijkertijd stonden er rondom zwaarbewapende Tibetanen
en Indiërs de zaak in de gaten te
houden, waardoor iedereen ook
met zijn neus op de achterliggende ernst werd gedrukt.”

“Hoewel ik bepaald niet activistisch ben ingesteld, ben ik sindsdien wel altijd nauw betrokken
gebleven bij de activiteiten van de
Campaign for Tibet. Ook ben ik me
steeds meer gaan verdiepen in het
Tibetaans Boeddhisme. In de loop
der jaren is de Dalai Lama verschillende keren op bezoek geweest
in Nederland. Daar ben ik telkens
bij geweest en heb ook zijn lezingen bijgewoond. Maar toen ik de
kans kreeg om bij hem ‘thuis’ op
audiëntie te gaan, hoefde ik daar
natuurlijk niet over na te denken.”

“Ons groepje was als laatste aan
de beurt. We werden geïntroduceerd door Christa Meindersma
van de ICT. Zij reisde als een soort
gids met ons mee, is al ruim dertig jaar betrokken bij de zaak en
een persoonlijke vriendin van de
Dalai Lama. Ikzelf was als laatste
aan de beurt. Ik pakte zijn hand
en die heb ik langdurig vastgehouden terwijl ik hem bedankte
voor alle inspirerende bezoeken
die hij aan het westen heeft gebracht. Hij bedankte ons daarop
voor alle inspanningen voor de

Tibetaanse zaak. Dat lijkt misschien een obligate uitwisseling van beleefdheden maar het
heeft een diepe indruk op me
gemaakt.”
“Vervolgens ging hij nog in op de
actuele problemen en de moeizame toenadering tot China. De
Dalai Lama heeft altijd de weg
van verzoening en vreedzame
oplossingen bewandeld. Hij
strijdt daarbij niet zozeer voor
onafhankelijkheid maar voor
behoud van de Tibetaanse identiteit en cultuur. De Dalai Lama
is 84 en het is zeer de vraag wat
er na zijn dood gebeuren zal.
Traditioneel gaan geestelijken
na de dood van een Dalai Lama
op zoek naar diens reïncarnatie.
Alles wijst er op dat China zich
wil bemoeien met die procedure,
wat voor de Tibetanen niet bespreekbaar is. De huidige Dalai
Lama houdt daarom alle mogelijkheden open. Zo zou zijn opvolger van buiten Tibet kunnen
komen, het zou een vrouw kunnen zijn of mogelijk zal er in het
geheel geen opvolger worden
uitverkoren.”
De reis heeft bijna twee weken
geduurd. Naast het bezoek aan
de Dalai Lama werd dagelijks
gesproken met tal van betrokken organisaties en personen.
Het gezelschap heeft al die tijd
gelogeerd in het huis van de
broer van de Dalai Lama. “Op
zeker moment kwam die broer
binnenwandelen en heeft toen
de hele avond met ons zitten
praten over van alles en nog wat.
Een hele aardige en toegankelijke man. Het was één van de vele
hoogtepunten van de trip”, aldus
Pierrette van Harten.

Ontspanning
bellicon® trampoline
De trampoline lessen bestaan
over het algemeen uit balans,
coördinatie, uithoudingsvermogen, krachttraining, flexibiliteit
en ontspanningsoefeningen. De
lessen zijn geschikt voor iedereen. Met name voor senioren is
het zeer geschikt. Het helpt o.a.
bij rug- nek-en knieklachten,
bekkeninstabiliteit, osteoporose, lymfoedeem, valangst, evenwichtsproblemen, diabetes en
overgewicht.

Valpreventie
Als je ouder wordt verlies je
spierkracht. Tussen je dertigste
en tachtigste levensjaar verlies
je maar liefst 30% tot 40% van je
spiermassa. Op oudere leeftijd
heeft dit als gevolg dat je minder zeker op je benen staat. Naar
schatting krijgt slechts één op de
zes mensen van 65 jaar en ouder
voldoende lichaamsbeweging. En
dat terwijl regelmatig trainen juist
voor ouderen zo belangrijk is.
De training is zeer uitdagend
en bovendien door de hoge fun
factor buitengewoon leuk om te
doen!

Trainingsprogramma’s
Wil je verder gaan dan alleen

Remy’s ontspanningsbehandelingen zijn erop gericht dat de
technieken en middelen die
worden ingezet gebaseerd zijn
op dat wat je lichaam op dat
moment nodig heeft.
Het doel is je lichaam en geest
zo goed mogelijk in balans te
brengen en te houden. Dit geeft
doorgaans een directe ontspanning, meer energie, welzijn en
levensvreugde. De nawerking
van de behandeling kan een
paar weken doorwerken.
Regelmatige ontspanningsbehandelingen beschermen het
lichaam tegen lichamelijke en
geestelijke ongemakken, stimuleren het zelfhelend vermogen en peppen de huid op. Ze
geven verlichting bij stress en
een burnout en helpen ter ondersteuning van een gezond
evenwichtig leven.
Voor meer informatie
en maken van een afspraak:
Health Improvement BV
Remy Draaijer
Haltestraat 63
2042 LL Zandvoort
T: 0654323689
E: remy@healthimprovement.nl
I: healthimprovement.nl
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Vergadering College
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 49 en
de verdere in week 49 door het college genomen besluiten
zijn in week 50 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Raadscommissies

dige wooneenheden, ingekomen 29 november 2019,
ODIJ-Z-19-070866.
- Vinkenstraat 18, plaatsen dakopbouw op bestaande aanbouw, ingekomen 02 december 2019, ODIJ-Z-19-070888.
- Oosterparkstraat 16, verbouw woning, ingekomen 03
december 2019, ODIJ-Z-19-070948.
- Burg. van Alphenstraat 108, realiseren uitweg t.b.v. ontsluiting parkeerterrein, ingekomen 03 december 2019,
ODIJ-Z-19-070957.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december 2019

Omgevingsvergunning aangevraagd
De onderwerpen van deze vergadering:

(Uitgebreide voorbereidingsprocedure)

BENOEMINGEN:
- Herbenoeming lid/voorzitter Rekenkamer
- Herbenoeming twee leden welstandscommissie

Zandvoort:
- Julianaweg 15, brandveilig gebruiken Het Lichthuis, ingekomen 29 november 2019, ODIJ-Z-19-070862.
- Locatie tussen percelen ZVTOO A 4970 (Zandvoortselaan
86) en ZVTOO A5091 (AWD), verplaatsen afrastering, ingekomen 04 december 2019, ODIJ-Z-19-071017.

HAMERSTUKKEN:
- Decemberrapportage 2019
- Normenkader rechtmatigheid 2019 gemeente Zandvoort
- Eerste wijziging Financiële verordening 2018
- Gemeente breed vooronderzoek Conventionele Explosieven
- Functieboek griffie
BESPREEKSTUKKEN:
- Financieel resultaat Nieuw Noord AWZI terrein en aanwending middelen
- Belasting- en retributieverordeningen 2020
- Ventbeleid 2019 en wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Voortgang ontwikkeling Watertorenplein
- Ingekomen post
- Verslag van de vergadering van 19 november 2019
De bijeenkomst vindt plaats in het raadhuis. De entree is aan
het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. De
vergadering begint om 20.00 uur
De agenda kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt
de meest recente agenda en alle informatie op de website van
de gemeente; de bijeenkomst worden via de gemeentelijke
website rechtstreeks uitgezonden (in beeld en geluid).

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen kunt u digitaal inzien op de computer in centrale hal
van het raadhuis. U kunt deze inzien tijdens openingstijden.
Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen
van ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt
indienen. Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij
de publicatie voor de ter inzagelegging van het concept besluit vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep
worden ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Vergadering welstandscommissie
De eerstkomende vergadering van de Commissie voor
welstand en monumenten van gemeente Zandvoort
heeft plaats op maandagmiddag 16 december in het
raadhuis.
De Commissie adviseert het college over aanvragen om
omgevingsvergunning en over beleidsmatige onderwerpen.
Informatie over de agenda kan tussen dagelijks tussen 09.00
en 11.00 uur worden verkregen bij Team Wabo van Omgevingsdienst IJmond op telefoon 0251-263863.

Zandvoort:
- Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdelijk plaatsen, voor een
periode van maximaal 2,5 jaar, van een romneyloods, ten
behoeve van een winkelfunctie, verzonden 03 december
2019, ODIJ-Z-19-069248.
- Burg.van Alphenstraat 108, bouw tankstation, verzonden
06 december 2019, ODIJ-Z-19-069222.

Verzonden omgevingsvergunningen

cember 2019, ODIJ-Z-19-070229.
- Wilhelminaweg 35, vervangen en vergroten dakkapel
voor- en achterdakvlak, verzonden 02 december 2019,
ODIJ-Z-19-069887.
- Strandafgang Barnaart 19, plaatsen van strandbungalows
en een nieuw seizoenspaviljoen Ahoi, verzonden 02 december 2019, ODIJ-Z-19-068106.
- Dr. Kuyperstraat 4a, gebruiken van het vrijstaande bijgebouw als recreatiewoning bij de woning, verzonden 06
december 2019, ODIJ-Z-19-069598.
- Dr. C.A. Gerkestraat 22b, gebruik van een bijgebouw bij
de woning, verzonden 06 december 2019, ODIJ-Z-067683.

Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Bentveld:
- Saxenrodeweg 116, wijzigen van de (sub)brandcompartimentering van een berging in het souterrain
van het woongebouw, verzonden 02 december 2019,
ODIJ-Z-19-069226.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage of
digitaal in te zien op de computer in de hal van raadhuis.
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na
bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
De datum van bekendmaking is de verzenddatum van de
vergunning. Indien het geen vergunning betreft is dit de
publicatiedatum.
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar”
in de rechterbovenhoek van uw brief aan het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen
bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket
Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een DigiD
een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/
bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Omgevingsvergunning verleend
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd
(Reguliere voorbereidingsprocedure)
Zandvoort:
- Kerkplein 5, renoveren bovenbouw tot twee zelfstan-

Zandvoort:
- Gasthuisplein 4, vergroten van de woning met een dakopbouw, verzonden 02 december 2019, ODIJ-Z-19-068697.
- Strandafgang Barnaart 18, plaatsen seizoensgebonden
bijgebouw en uitbreiden van het zuidterras, verzonden 02
december 2019, ODIJ-Z-19-069206.
- Sandrinastraat 6, plaatsen bijgebouw, verzonden 03 de-

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken, ter hoogte van Burgemeester Van Fenemaplein
10 te Zandvoort.
Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken, ter hoogte van Oranjestraat 2a te Zandvoort.
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Gemeente Zandvoort mailen,
bellen of een melding doen?
Het algemeen telefoonnummer is 14023.
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte
in Zandvoort?
Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels,
verkeersborden, wegmarkering, schades of omgevallen
bomen, dan kunt u een melding doen bij de gemeente
Zandvoort via www.zandvoort.nl via de oranje knop
‘Ik wil een melding doen’ of via telefoonnummer 14023.
Een mail sturen kan naar info@zandvoort.nl

Melding Spaarnelanden
Bij Spaarnelanden kunt u terecht voor een melding over
zaken als: vuilcontainers, rolemmers, gele huisvuilzakken,
grof vuil, illegale vuilstortingen en klein chemisch afval
U kunt de melding doen via het contactformulier op de
website: www.spaarnelanden.nl of bellen met Spaarnelanden
via 023 - 7517200 (ma t/m vrij tussen 8.00 en 16.30 uur).

Grofvuil
Wilt u grofvuil of witgoed zwaarder dan 10 kg laten
op laten halen? Bel dan direct met de afvalinzamelaar
GP Groot, tel. 088 - 4721112.

Openingstijden Centrale Balie,
Swaluëstraat 2
In de ochtend zonder afspraak van 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdagavond vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.

Sociaal Wijkteam

’s Middags werken wij op afspraak
U kunt zelf uw afspraak inplannen via www.zandvoort.nl
of telefonisch tussen 8:30 uur en 12.30 uur via
nummer 14 023

Het Sociaal Wijkteam geeft informatie en advies
rond vragen op het gebied van Welzijn, Zorg,
Wonen en Financiën. Er zijn twee vestigingen.
1. In het centrum bij wijksteunpunt De Blauwe Tram, LDC
2. In Zandvoort-Noord bij wijkcentrum OOK,
Flemingstraat 55, Zandvoort.

Wilt u een lid van het college spreken?
De burgemeester via burgemeester@zandvoort.nl,
telefoon 023 574 0221
De wethouders via bestuurssecretariaat@zandvoort.nl,
telefoon 023 574 0415
De gemeentesecretaris via
bestuurssecretariaat@zandvoort.nl,
telefoon 023 574 0463

De openingstijden zijn:
Maandag: Flemingstraat 55, Zandvoort Noord
13.00 uur-16.00 uur
Dinsdag: De Blauwe Tram, 09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag: Flemingstraat 55, 09.00 uur - 12.00 uur
Donderdag: De Blauwe Tram, 09.00 uur - 12.00 uur
Vrijdag: De Blauwe Tram, 09.00 uur - 12.00 uur

Wilt u een raadslid of iemand
van de griffie spreken?

Bent u niet in staat om het Sociaal Wijkteam
te bezoeken?

griffie@zandvoort.nl telefoon 023 574 0425

Voor vragen over concrete of gewenste
bouwplannen (Vergunningverlening):

Bel dan met 023 – 5740450 voor een huisbezoek.
Het email adres is: sociaalwijkteam@zandvoort.nl

De Omgevingsdienst IJmond voert de WABO-taken van
de gemeente Zandvoort uit. Deze taken bestaan uit
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag tussen
09.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 0251-263 863.
Persoonlijk spreekuur is op dinsdag- en woensdagochtend
op het gemeentehuis in Zandvoort. Tijden: 10.00 uur,
10.45 uur, 11.30 uur. Inplannen afspraak kan via de website
www.zandvoort.nl of via telefoonnummer 14023.

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

Aangepaste openingstijden
• Op vrijdag 27 december is het gemeentehuis de
gehele dag gesloten. Afdeling Handhaving is deze
dag wel bereikbaar.

- advertorial -

Het gaat geweldig in de Dierenwinkel
van Hans en Saskia
Hans en Saskia zijn de trotse eigenaren van De Dierenwinkel
van Zandvoort, gevestigd aan de Burg. Engelbertsstraat 90A.
Vol trots vertellen ze wat er dit jaar allemaal veranderd is.

Hans Senft toont trots de voorraad van zijn hondenvoer

Het begon dit jaar met het wijzigen van de openingstijden, vertelt Hans. “Alle dagen zijn we tegenwoordig open van 09.00 uur
tot 18.00 uur. Steeds meer klanten
(uit de hele regio) maken gebruik
van het gemak om zondags te
winkelen vóor ze naar Max gaan
kijken of naar het strand gaan. De
maandagochtenden zijn drukker
dan dat de middag ooit geweest
is”, vertelt Hans glunderend.
Ook zijn ze dit jaar over gegaan
op led verlichting in de winkel en
promoten ze vol overtuiging het

milieuvriendelijke silica kattenbak
grit (mag in de gft bak). En omdat
ze daar zoveel klanten in mee hebben gekregen kon de prijs ook nog
eens met 50% omlaag!
Wat eveneens een doorslaand succes is, is het gratis oppassen op de
kooi-dieren van de klanten. Wie bij
Hans en Saskia de boodschappen
doet is verzekerd van een gratis oppas-adres tijdens de vakantie. Alle
informatie hierover staat op hun
website www.dedierenwinkel.info.
En als klap op de vuurpijl hebben

ze dit jaar ook nog eens een hondenvoer op de markt gebracht.
Ruim een jaar aan voorbereiding
ging er aan vooraf, voordat op 21
maart de testfase werd gestart.
Ruim 450 zakken van 15 kg. werden er getest door de klanten die
allemaal kwamen vertellen hoe
geweldig de hond het er op doet
en hoe lekker het gevonden werd.
Op 4 oktober (Werelddierendag,
hoe toepasselijk) werd het voer officieel in productie genomen en
inmiddels heeft half Zandvoort al
kennis gemaakt met dit geweldige voer. Er zijn schepbakken in de
winkel om een beetje te proberen
en ook worden er regelmatig gratis
kilo’s uitgedeeld. Stap gerust eens
binnen voor een proefverpakking!
Alle informatie over dit product is
te vinden op www.pure-dog.nl.
En mocht u (ondanks de ruime
openingstijden) het toch net niet
redden en u belt voor zessen naar
de winkel, dan blijven ze ook nog
keurig op u wachten, Dát is nou
Service met een hoofdletter!
De Dierenwinkel van Zandvoort,
Engelbertsstraat 90A, is zeven dagen per week geopend van 09.00
tot 18.00 uur. Tel. 5738808.
www.dedierenwinkel.info.

Sprookjeswandeling deze
keer ook met vossenjacht
Op zaterdag 21 december wordt weer de jaarlijkse Sprookjeswandeling in het centrum georganiseerd. De Stichting
Zandvoortse4daagse heeft er dit jaar ook een vossenjacht
aan verbonden.

Op zoek naar de Sprookjesfiguren (archieffoto)

Vanaf 16.00 uur wandelen veel
sprookjesfiguren rond op het
Raadhuisplein en het Kerkplein. Zo
komen onder andere Sneeuwwitje
met haar prins, Hans en Grietje
en natuurlijk ook Roodkapje en
de Boze Wolf naar Zandvoort. De
Kerstman en zijn gezin zijn eveneens aanwezig, die graag op de
foto gaan met alle kinderen die
dat willen.
In de Protestantse kerk is een
doorlopend gevarieerd programma, waaronder een poppenkastvoorstelling. Om 18.45 uur wordt

de Sprookjeswandeling afgesloten
met muzikale medewerking van
de sprookjesfiguren in de kerk.
Dan is ook de prijsuitreiking voor
de mooist verklede kinderen.
Meedoen aan de Sprookjeswandeling kan door vooraf een
deelnamekaart te kopen à € 5 bij
de Bruna op de Grote Krocht of op
de dag zelf vanaf 15.45 uur bij de
kassa op het Kerkplein. De kaart
geeft ook recht op een glas chocolademelk, een betoverde appel,
een sprookjes oliebol en heeft een
kortingsbon voor de ijsbaan.
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Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

APK-KEURINGEN

BANDENSERVICE
U kunt bij Van der Veld terecht voor:

Reparatie en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van jong gebruikte
auto’s - zie onze website

•

Banden (winter/zomer/all-weather)

•

De- en monteren

•

Balanceren

Luxe Zalm- of Huzarensalade

A PKschaalKEU
RIzalmNGof
Opgemaakte
met heerlijke
huzarensalade
in het-midden
en rijkelijk.
€ 19,
I NCL
2-3 personen 37,50 per schotel
4-6 personen 62,50 per schotel
8-10 personen 92,50 per schotel

A P K K EU R I N G
€ 10,- I N C L .
VOO R DI ESE L EN BEN ZI NE

Behandeling volgens afspraak

Ook behandelingen aan huis mogelijk
Tand Prothese Zandvoort
Tel. 023-5766589

Accu’s

•

Opslag banden

•

Reinigen wielen

Luxe Zalm- of Huzarensalade

Opgemaakte schaal met heerlijke zalm- of
huzarensalade in het midden en rijkelijk
Bel nu voor informatie
of een afspraak…
gegarneerd met diverse vissoorten

2-3 personen 37,50 per schotel
4-6 personen 62,50 per schotel
8-10 personen 92,50 per schotel
openingstijden Maandag en vrijdag 8.30–20.00 uur | Dinsdag

Geldig voor heel 2019!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

Partiële en frameprotheses | Volledige protheses
Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
Reparaties en rebasing | Vergoeding door zorgverzekeringen

Halkade 27 • IJmuiden-Haven • Tel.: 0255-512796
• info@waasdorp.nl
• www.waasdorp.nl
Openingstijden:
ma-wo-vr 10
-13 uur

•

gegarneerd
diverseEN
vissoorten
VOORmet
DIESEL
BENZINE!

U kunt bij ons terecht voor:

Bakkerstraat 2c

Kamerlingh Onnesstraat 23

Reparaties
Halkade 27 • IJmuiden-Haven
Tel.:800255-512796 • info@waasdorp.nl• • www.waasdorp.nl
Tel.: 023-571•45

www.autobedrijfzandvoort.nl

KUNSTGEBIT STUK?

Luxe Vis Hors d’Ouvre

 023-5730962

t/m donderdag 8.30–17.00 uur | Wij werken volgens afspraak |
drs. f. kwakernaak, dierenarts | Gasthuisplein 9a |
2042 jm Zandvoort | 023 571 58 47 | dierenkliniekzandvoort.nl

Luxe Vis Hors d’Ouvre

Specialiteit van het huis, opgemaakt vol
met luxe vissoorten

Specialiteit van het huis, opgemaakt vol
met luxe vissoorten

Halkade 27 • IJmuiden-Haven • Tel.: 0255-512796 • info@waasdorp.nl • www.waasdorp.nl

Luxe Zalm- of Huzarensalade
Opgemaakte schaal met heerlijke zalm- of
huzarensalade in het midden en rijkelijk
gegarneerd met diverse vissoorten
2-3 personen
4-6 personen
8-10 personen

37,50 per schotel
62,50 per schotel
92,50 per schotel

2-3 personen 42,50 per schotel
4-6 personen 75,00 per schotel
8-10 personen 115,00 per schotel

2-3 personen 42,50 per schotel
4-6 personen 75,00 per schotel
8-10 personen 115,00 per schotel

Uw VvE Beheerders in Zandvoort
Luxe Vis Hors

d’Ouvre

Specialiteit van het huis, opgemaakt vol
met luxe vissoorten

023-2049711
/ 023-5739723
Visschotel
“doe
het zelf pakket”

Maak zelf uw eigen visschotel met naar
1 kg zalmof huzarensalade
en
2-3 keuze
personen
42,50
per schotel
4-6 personen
75,00 per schotel
de vacuüm verpakte vissoorten (gerookte
Hollandse
crabsalade,
8-10 paling,
personen
115,00garnalen,
per schotel
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte zalm, gefileerde sprot en haringen).
Incl cateringschaal
en showdoos.
Geschikt
om schaal te maken voor 4-6 personen
Visschotel
“doe
het zelf
pakket”

Visschotel “doe het zelf pakket”

@

Maak zelf uw eigen visschotel met naar keuze 1 kg zalm- of huzarensalade en
Halkade
27 • verpakte
IJmuiden-Haven
• Tel.: (gerookte
0255-512796
• info@waasdorp.nl
• www.waasdorp.nl
de vacuüm
vissoorten
paling,
Hollandse garnalen,
crabsalade,
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte zalm, gefileerde sprot en haringen).
De
lekkerste
relatie geschenken! Gerookte zalm,
Luxe
Zalmofshowdoos.
Huzarensalade
Incl cateringschaal
en
Geschikt om schaal te maken voor 4-6 personen
paling
ook
in
combinatie
Opgemaakte schaal met heerlijke
zalm- of met wijn of bubbels
per
pakket
39,75
Bestel
nu
uw
Rijk en
gevulde
huzarensalade
in het
midden
rijkelijk Vissalade al vanaf 37,50
gegarneerd met diverse vissoorten

per pakket 39,75

Maak zelf uw eigen visschotel met naar keuze 1 kg zalm- of huzarensalade en
de vacuüm verpakte vissoorten (gerookte paling, Hollandse garnalen, crabsalade,
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte zalm, gefileerde sprot en haringen).
Incl cateringschaal en showdoos. Geschikt om schaal te maken voor 4-6 personen
per pakket 39,75

Russisch ei Salade

2-3 personen
4-6 personen
8-10 personen

Wattstraat 12
2041 CW Zandvoort
Tel. 023-5739278
E-mail: info@willemseelektrotechniek.nl

Russisch ei Salade

Russisch ei Salade

5 bolletjes huzaren of zalm salade omringd
met luxe vissoorten

5 bolletjes huzaren of zalm salade omringd
met luxe vissoorten

37,50 per schotel 5 bolletjes huzaren of zalm salade omringd
62,50 per schotel met luxe vissoorten
92,50 per schotel
Schaal 17,50

SchaalVis
17,50
Luxe
Hors d’Ouvre

Schaal 17,50

Specialiteit van het huis, opgemaakt vol

met luxe 1vissoorten
Bestelde
uwgehele
schotels
uiterlijk
dag van te voren:
22, 23 en 24 december
dag tot
geopend
Bestel of bezoek onze website
1e kerstdag
gesloten
Telefonisch
(0255-512796),
per mail
(info@waasdorp.nl),
in de
winkel
2-3 personenWWW.WAASDORP.NL
42,50 per
schotel
2e kerstdag open van 9.00 tot 17.00 uur
ofOudejaarsdag
via de website
en webwinkel
(www.waasdorp.nl/opgemaakteschotels)
gehele
dag geopend
4-6 personen
75,00uw
per Kerstdiner!
schotel
Alles voor
Nieuwjaarsdag open van 10.00 tot 16.00 uur
8-10 personen 115,00 per schotel

Bestel uw schotels tot uiterlijk 1 dag van te voren:
Visschotel
“doe
het
zelf
pakket”
Tango
180cm
180cm
T(0255-512796),
ango
T180cm
ango
Telefonisch
per mail
(info@waasdorp.nl), in de winkel
Maak zelf uw eigen visschotel met naar keuze 1 kg zalm- of huzarensalade en
de vacuüm verpakte 180cm
(gerookte paling, Hollandse garnalen, crabsalade,
Tango
of via de websitevissoorten
en webwinkel
(www.waasdorp.nl/opgemaakteschotels)
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte zalm, gefileerde sprot en haringen).
Incl cateringschaal en showdoos. Geschikt om schaal te maken voor 4-6 personen

Bestel uw schotels tot uiterlijk 1 dag van te voren:
Hampshîre in de winkel
shîre
Telefonisch (0255-512796), perHam
mailHam
p(info@waasdorp.nl),
pshîre
Hampshîre
of via de website en webwinkel (www.waasdorp.nl/opgemaakteschotels)

n
per pakket
Nu va39,75
€965,90,voor €6

Regîna
Regîna

Russisch ei Salade

î een
Klassîek
î Klassîek
î een
modern
e!
Ja�e! Ja�e!
� Ja�modern
5 bolletjes huzaren ofKlassîek
zalm
salade
omringd
� een
� modern
met luxe vissoorten
Klassîek î een modernJa�e!
�
Schaal 17,50

Regîna

Regîna

Lemans
Lemans Lemans

Bestel uw schotels tot uiterlijk 1 dag van te voren:
Napels
Napels Napels
Telefonisch (0255-512796),
per mail (info@waasdorp.nl), in de winkel
of via de website en webwinkel
(www.waasdorp.nl/opgemaakteschotels)
Na els

Lemans

p

Fokker €565,Fokker
Fokker
€565,-€565,Fokker €565,-

16

JanKnîbbelweg8
Frantzen,
Knîbbelweg8
2761
JD, Z.evenhuîzen,
0180-632259,
Jan Jan
Frantzen,
Frantzen,
Knîbbelweg8
A, 2761
A, 2761
JD,A,
JD,
Z.evenhuîzen,
Z.evenhuîzen,
0180-632259,
0180-632259,
IU®JIU®J
Jantrantzen.nl
Jantrantzen.nl
Jantrantzen.nl
Jan Frantzen, Knîbbelweg8 A, 2761 JD, Z.evenhuîzen, 0180-632259,Jantrantzen.nl

IU®J

IU®J
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Leerlingen maken kennis met rolstoelers

Weerbericht

Onlangs konden de leerlingen van de Hannie Schaftschool met het project (s)Cool on
Wheels ervaren hoe het is om zelf in een rolstoel te zitten. De groepen 7 en 8 kregen een
theorieles gevolgd door een praktijk workshop in de gymzaal van de Blauwe Tram.
Schone start het nieuwe jaar?
SB heeft een december actie en komt graag bij u langs.

Sara Roosstraat 9 | Zandvoort | Tel. 06-30231884
www.sbsf.nl | info@sbfs.nl
HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

Zeer wisselvallig weer
met regen en wind
Met enige zekerheid kunnen we nu al vaststellen dat

De leerlingen konden zelf aan de slag in een rolstoel

Ze luisterden aandachtig naar de
theorie die werd gegeven door
John van der Meer van het Fonds
Gehandicapten en Andres en
San, twee bewoners van Nieuw
Unicum. Van der Meer vertelde
zijn persoonlijke verhaal en legde
aan de kinderen uit dat mensen in
een rolstoel of met een beperking
vooral ook normale mensen zijn.
Na de theorie was het tijd om te
ervaren hoe het voelt om zelf in

een rolstoel te zitten en alles te
moeten doen. In de gymzaal oefenden ze het rollen/rijden, sturen
en remmen en sloten ze het project (s)Cool on Wheels af met een
potje rolstoelbasketbal.
Rolstoelbasketbal, en dan met
name het rolstoelbasketbal
voor de dames, staat hoog op
de lijst van prioriteiten van de
Nederlandse Basketball Bond.
De bond wil komende zomer een

damesteam afvaardigen naar de
Paralympische Spelen in Tokio.
Afsluitend bezocht burgemeester
David Moolenburgh de klassen en
prees het project.
Dit project is een samenwerking
tussen Team Sportservice, Pluspunt Zandvoort, Nieuw Unicum
en Fonds Gehandicaptensport
met als doel het creëren van
bewustwording bij basisschoolleerlingen.

OVZ DECEMBER LOTERIJ

Winnaars WEEK 49.
PRIJS

AANGEBODEN DOOR

WINNAAR

CADEAUBON € 10

GRAND CAFE XL

C. Kiebert

WELNESSPAKKET

HOTEL HOOGLAND

C. Alblas

CADEAUBON € 20

BLOEMSIERKUNST BLUIJS

T. Koekenbier

BOB KAAS VAN 1 kilo

KAASHUIS TROMP

A. Schut

PITSPILS PAKKET

RABBEL

C. Willigen

CADEAUKAART € 25

MARCEL’S VERSTHEATER

K. Roos

CADEAUBON € 20

ZANDVOORTSE APOTHEEK

A. Diele

DAMES OF HEREN HAKKEN VERNIEUWEN

SHANNA’S SHOEREPAIR

H.J. van der Sluis

CADEAUPAKKET € 25

DE KAASHOEK

A. IJspeert

CADEAUBON € 15

BEN & EUGENIE DIERSPECIALIST

Bosman

NOTENPAKKET

DE NOTENWINKEL

Van Dijks

ZAK OLIEBOLLEN EN APPELFLAPPEN

OLIEBOLLENKRAAM HARRY FAASE

C. Teeuwen

SATE MENU

SNACKBAR ‘T PLEIN

A.E. de Buijzer

CADEAUBON € 10

VAN VESSEM

G. Rutte

ZANDVOORTS MUSEUM

B. v.d. Oord

WAARDEBON € 12,50

VISKRAAM ARIE GUIJT

H. Lommers

ONTWORMEN HOND OF KAT

DIERENKLINIEK ZANDVOORT

L. Pauw

CADEAUBON € 15

ABC & MEER

M. Kooiman

TREATS VOOR HOND

DIERENDOKTERS ZANDVOORT

P. van Elst

CADEAUBON € 15

VLUG FASHION

U. Geisler

SPECIAALBIER + BITTERBALLEN

WAPEN VAN ZANDVOORT

J. Pennings

CADEAUBON € 25

PEARLE

M. Koper

WAARDEBON € 20

FRITURES D’ANVERS

S. Moelee

CADEAUBON € 25

ALBERT HEIJN

M. Noltee

CADEAUBON € 15

BLOEMENHUIS W. BLUIJS

VERJAARDAGKALENDER INCL.
KORTINGSBON ENTREE MUSEUM

WINKELCENTRUM NOORD

het tot Kerst min of meer hetzelfde uiterst wisselvallige weer blijft in onze contreien. Toch is enige voorzichtigheid natuurlijk geboden bij dit soort tamelijk
resolute uitspraken.
In 2008 liep het namelijk heel
anders. De kansen op winterweer waren toen (rond 11
december) net als nu bijna te
verwaarlozen. Het KNMI vermeldde zelfs op haar site dat er
tot 2009 geen schijn van kans
was op kou. Prompt toonden
de kaarten op 12 december ineens een volstrekt winters regime en die winterse perspectieven kwamen nog uit ook met
zelfs riant schaatsen nadien.
Ook vanaf Kerst 2019 zou het
inderdaad wat kouder kunnen
gaan worden, maar schaatsen
lijkt er dit jaar niet meer in te
zitten.
Voorlopig blijft het mild en
wordt het zelfs nog wat zachter.
Regenstoringen bepalen het
weerbeeld veelal de komende
dagen. Zo nu en dan zijn er enkele schaarse droge dagdelen
waarop de zon het dan even
goed doet op Zandvoort. Vooral
op de vrijdag kan het weer stevig doorregenen in het zuiden
van Noord-Holland. Periodiek
staat er in samenhang met die
overtrekkende randstoringen
veel wind (6-8 bft.).
De temperaturen zijn verre
van interessant eigenlijk met

weinig verschil tussen de dagen nachtwaarden. Volgende
week wordt het zachter met
topmaxima van 12-13 graden.
Mocht de wind achter zo’n
storing een keer wegvallen
in combinatie met brede opklaringen, kan de tempratuur
even richting het vriespunt
gaan tijdens de kleine donkere uurtjes.
Actieve oceaanstoringen brengen ons dit vervelende herfstweer en het houdt dus voorlopig nog niet op. De oorzaak
van het onbestendige weer
bij ons is een boel kou boven
het noordoosten van Amerika.
Een deel daarvan stroomt de
oceaan op en boven het milde
oceaanwater ontstaan gemakkelijk depressies. Deze groeien later uit tot grote instabiele
weersystemen.
Uiteraard is het ook weer te nat
met al die regens op ’t pleit en
na de twee zeer neerslagrijke
voorgaande maanden zijn de
(grond)waterpeilen veelal op
voldoende niveau gekomen.
Meer info op
www.weerprimeur.nl
weerman Marc Putto.

Do.

Vr.

Za.

Zo.

Max

7o

8o

7o

9o

G.A.M. Wassenaar

Min

6o

5o

6o

6o

Zon

20%

20%

30%

30%

Neerslag 95%

95%

90%

85%

wzw. 6

w. 5

zw. 4-5

MEDIUM PIZZA

DOMINO’S

M.E. Driehuizen Spil

CADEAUKAART € 15

BRUNA

I. Nijdam

U ontvangt schriftelijk een bericht waarmee u uw gewonnen prijs kunt ophalen.

Wind

z. 5
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www.vishandeltel.nl

Wat gaat u doen met uw kerstdiner?

Uitnodiging Proeverij
Vishandel Tel nodigt u uit om op zaterdag
14 december van 10:00 tot 15:00 uur
langs te komen voor een proeverij van
oesters, garnalen, gerookte zalm, diverse
vissoorten en soepen op de Halkade
48 in IJmuiden. Er zijn professionele
koks aanwezig die u van advies kunnen
voorzien voor uw kerstdiner!

GRATIS

receptenboekje
bij uw aankoop.

Kerstwensen pagina
voor particulieren

Kerstwensen pagina
voor bedrijven

Wilt u uw familie, vrienden,
kennissen of gewoon iedereen
fijne feestdagen toewensen?

Namens uw bedrijf uw klanten,
potentiële klanten of gewoon
iedereen prettige feestdagen wensen?

Dat kan op de wenspagina van
de Zandvoortse Courant

Dat kan op de wenspagina van
de Zandvoortse Courant

- Publicatie in week 51 -

- Publicatie in week 51 -

(donderdag 19 december)

(donderdag 19 december)

Formaat 1 (1/16 p.)
85 x 61 mm: € 25,-

Formaat 1 (1/8 L. p.)
130 x 95 mm € 75,-

Formaat 2 (1/8 p.)
85 x 126 mm: € 50,-

Formaat 2 (1/4 p.)
130 x 195 mm: € 150,-

Stuur uw tekst en evt. beeldmateriaal uiterlijk
maandag 16 december voor 12.00 uur naar:
info@zandvoortsecourant.nl of bel 023-5732 752

Goossens
Fauteuil Valencia
399,- NU 349,-

/

Goossens
Boxspring Briljant Royal
2.045,- NU VANAF 1.158,-

/

800,TOT

SALE
VOORDEEL

MEER DAN 1.000 PRODUCTEN MET KORTINGEN TOT WEL 70%

SALE

OP TOP COLLECTIE

www.goossens.nl
Acties geldig t/m 29 december 2019.

Spaarneweg 20
Cruquius
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Uit het Zandv

Zwarte Veld/Prinsesseweg: van gem

Tekst: Nel Kerkman
Bronnen: Zandvoorts Museum, Straatnamenboek, 100 jaar Zandvoortse kranten, Rob Bossink

In het nieuwe jaar wordt de nieuwbouw aan de Prinsesseweg vrij-

gegeven. Op deze plek stonden ooit 12 rug-aan-rug woningen die

in 1920 als gemeentewoningen werden gebouwd voor de Belgische
vluchtelingen. Alleen was de WO I al afgelopen toen de bouw van
deze huizen klaarkwam.

Het Zwarte Veld is nog steeds het laagstgelegen gebied van Zandvoort en werd
vroeger gebruikt als opvang voor het overtollige regenwater. Ook de houten rollen,
die gebruikt werden om de bomschuiten over het strand naar zee te rollen, werden
’s zomers ondermeer in het moerassig duingebied van het Zwarte Veld opgeslagen.
In 1895 werd het eerste riool aangelegd en dat werd in het Zwarte Veld geloodst.

Het centrum van het dorp lag vroeger rond de oudste straat van Zandvoort: de
Kerkstraat. Pas later ontwikkelde de Haltestraat zich als winkelstraat en kwam de
Kanaalweg uit op een duingebied wat in de volksmond ‘Het Zwarte veldje’ werd
genoemd.
Het is onbekend waarom het gebied zo werd genoemd. Misschien weet iemand
de juiste betekenis?

Op de afbeelding uit 1900 is er nog geen bebouwing bij het Zwarte veld. Wel
is links school B te zien, wat later het Gemeenschapshuis werd. En de tramlijn,
geopend in 1899, die langs het duingebied loopt. 
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De Zandvoortse jeugd voetbalde graag op het ‘Zwarte veldje’.

voorts verleden:
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meentewoningen naar koopwoningen

De tram maakte plaats voor de bus die langs de Prinsesseweg reed.

De open ruimte gebruikte men op Koninginnedag veelvuldig voor o.a.
taptoes en de rommelmarkt. Ook voor de wekelijkse markt was er genoeg
ruimte. Net zoals de kermis die jarenlang op de Prinsesseweg te vinden was.

In 2011 werden de rug-aan-rug woningen afgebroken om plaats te maken
voor het LDC-project. De nieuwbouw die binnenkort op deze plaats wordt
opgeleverd, wordt het Louis Davids Kwartier genoemd. Het is de laatste
fase van het project Louis Davids Carré.
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Zaalhockey - dames

Voetbal - heren

Winst en verlies voor zaalhockeysters
De hockeysters van ZHC zijn afgelopen zondag begonnen
aan de zaalcompetitie. Die loopt tot eind februari, daarna
wordt in maart de veldcompetitie weer hervat.
Er worden elke speelronde twee
wedstrijden in dezelfde sporthal gespeeld. Afgelopen zondag moesten de Zandvoortse
dames naar Bennebroek voor
de wedstrijden tegen Abcoude
en Bennebroek.
Coach Jaap Bleeker was tevreden na het weekend. Zijn dames hadden in de eerste wedstrijd van de zaalcompetitie met
4-2 verloren van Abcoude, maar

tegen het thuisspelende team
van Bennebroek ging het goed.
“Je merkte dat we nog even
moesten wennen want in de
wedstrijd tegen Abcoude stonden we na 2 minuten al direct
met 2-0 achter. Onnodig bleek
daarna, want we herpakten ons
goed en waren minimaal gelijkwaardig. Tegen Bennebroek
wonnen we wel, die wedstrijd
eindigde in 2-1. Al met al een
goede de start”, aldus coach

Jaap Bleeker na afloop.
Marsja van Marle maakte tegen
Abcoude twee doelpunten:
een uit een strafcorner en een
uit een strafbal. Elise Vriesema
scoorde tegen Bennebroek
eveneens uit een strafcorner en
Julia Buchel deed dat met een
velddoelpunt.

SV Zandvoort zet
opgaande lijn voort
De opgaande lijn die de laatste weken te bespeuren was,
heeft SV Zandvoort zaterdag in de belangrijke wedstrijd
tegen medekoploper CSW voortgezet. Op eigen veld wonnen de Zandvoorters onbedreigd met 2-0 en handhaven
zich dus op plaats 1 in de 2e klasse A.

Komende zondag spelen de
dames in Purmerend. Om 16.35
uur is IJburg, de huidige nummer 5, de tegenstander en voorlopig leider in het klassement
Purmerend om 17.25 uur.

Basketbal - heren

Lions had moeite met hekkensluiter
De heren van The Lions hadden een groot deel van de wedstrijd van afgelopen zaterdag
moeite met de tegenstander. Het op de laatste plaats staande vijfde team van de Amsterdamse studentenvereniging US stond een behoorlijk deel van de wedstrijd aan de goede
kant van de score. Pas in het laatste kwart was het verzet gebroken en won Lions met 60-48.

Bryan Keur had het zwaar onder het bord

Lions begon incompleet aan
de ‘klus’ US 5. Topscorer Niels
Crabbendam kon niet aanwezig
zijn en dus moesten anderen, met
name Ron v.d. Meij, op een andere
wijze en plaats gaan spelen. Dat
was aanvankelijk behoorlijk wennen, en ging het team te tam van
start, maar gaande de wedstrijd
kwam het goede gevoel boven.
Een kentering was zichtbaar toen
de nog licht geblesseerde Robert
ten Pierik zijn opwachting maakte. De eerste drie schoten van de
aanvoerder vielen goed, waardoor
Lions een boost kreeg. Aanvallen
ging het weer beter en de verdediging werd aangetrokken. Net op
tijd om toch de ongeslagen status
vast te kunnen houden.
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“Zonder topscorer Niels Crabbendam moesten we aantreden
tegen de als laatst geplaatste US
5. Wij begonnen niet fel genoeg
en niet scherp en onze tegenstanders wel. Winnen van de
nummer 1 als onderste is leuk en
het gaf ze inspiratie. Aanvallend
speelden we erg individueel en
verdedigend gaven we te gemakkelijk toegang naar onze basket
en in de rebounds lieten we ons
aftroeven. Daarom switchten we
van een zone verdediging naar
man-to-man, wat niet meteen
voor een ommekeer zorgde. Maar
gelukkig bleven wij als team overeind en bleven we hard werken.
Toen we op voorsprong kwamen
konden we met dat harde wer-

ken de voorsprong vasthouden.
Het was een belangrijke overwinning, die makkelijker had
kunnen gaan als we aanvallend
wat beter hadden gespeeld en
vanaf het begin de verdediging
wat strakker hadden neergezet”,
aldus een toch wel enthousiaste
aanvoerder Robert ten Pierik na
afloop. Topscores Lions: Ron van
der Meij 17 en zowel Ingmar Kok
als Robert ten Pierik kwamen met
11 punten eveneens in de dubbele cijfers.
Voor de basketballers gaat nu de
winterstop in. Het Lions herenteam speelt op 11 januari weer
de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar.

Het was hard werken op het middenveld

Op een winderig Sportcomplex
Duintjesveld had SV Zandvoort
totaal geen moeite met de
ploeg uit Wilnis. Na de aftastende handelingen aan het begin
van de strijd kon Zandvoort,
dat vooral op het middenveld
heerste, makkelijk de 0-status
vasthouden. Sterker nog, in de
30e minuut zette Nigel Castien
de bal vanaf de linker kant voor.
Salim Fertout en zijn broer
Othmane reageerden koppend
naar de bal toe, maar raakten
hem niet. keeper Jordy Wens
van CSW werd daardoor verrast
en miste de bal die regelrecht
achter hem over de doellijn
ging: 1-0 en een mooie opsteker voor trainer Ted Saunier en
zijn ploeg.
“In de rust hebben we afgesproken de bal aan CSW te laten en dat wij met wind tegen
zouden inzakken en vanuit een
compacte organisatie onze momenten zouden kiezen. CSW
had een optisch overwicht
maar wij waren gevaarlijker en
kregen de betere kansen. Zij
kregen een aantal vrije trappen van de zijkant die voor wat
gevaar zorgden maar niet één
keer Daan (keeper Kerkman,
red.) in de problemen brachten. Toen wij na een kleine 70
minuten een vrije trap kregen,
net over de middenlijn was het
Nigel Castien die Salim zag vertrekken en de bal op maat bediende. Salim schoot direct op
doel en daar was de 2-0. Daarna
nog een tweetal goeie mogelijkheden voor Jesse de Haan,

ingevallen voor Othmane. We
hebben een tactisch goede
wedstrijd gespeeld waarin we
voor de derde achtereenvolgende keer de nul hielden”,
kijkt Saunier tevreden op de
wedstrijd terug.
De spelers van OSV zullen de
wedstrijd tegen AMVJ van het
afgelopen weekend snel willen
vergeten. De ploeg uit Oostzaan
maakte op eigen veld maar liefst
drie eigen doelpunten en verloor
daardoor met 5-2. De wedstrijd
tussen HBOK en Marken werd
na 23 minuten bij een 1-1 stand
gestaakt. Scheidsrechter Bram
van den Boogaard kon door een
blessure niet verder. Omdat er
geen vervanger voor de arbiter
werd gevonden, konden de spelers gaan douchen. Ook werd het
duel tussen NITA en FC Zaandam
bij een 2-0 stand gestaakt. Dit
omdat Zaandam-speler Izaak
Scheeper op het veld onwel
werd. Hij is naar het ziekenhuis
gebracht en hij maakt volgens de
laatste berichten naar omstandigheden goed. Het is nog niet
bekend wanneer de wedstrijden
worden uitgespeeld.
Komende zaterdag speelt SV
Zandvoort om 14.30 uur uit
bij Zaandam, dat de wedstrijd
tegen NiTA, bij een 2-0 achterstand, niet uit kon spelen.
Overige uitslagen 2e klasse A:
Aalsmeer – Hfc EDO: 1-1; ASV
Arsenal – Jong Holland: 3-3;
HBOK – Marken: gestaakt bij
1-1; AMVJ – OSV: 5-2 en DVVA
– Purmersteijn werd 1-2.

Zandvoortse Courant • NUMMER 50 • 12 DECEMBER 2019

Basketbal - dames

Volleybal - toernooi

Stug DIOS maakte het The Lions knap lastig
Afgelopen zaterdag kwam de stugge tegenstander DIOS
naar Zandvoort. Stug, want trainer Rik Poppen weet dat
zij stijf in de zone spelen. “Als je dan niet uitkijkt wordt
het een statische wedstrijd die in 20-20 eindigt of zo. Het
enige hoe wij dat konden slechten is door onze zonepress
fanatiek te spelen”, aldus de trainer. Het werd uiteindelijk
toch een fraaie 50-40 overwinning.

Geconcentreerd verdedigen door Wendy Bluijs

Zo begon hij de wedstrijd met
7 speelsters die er voluit voor
gingen. Wendy Bluijs nam in de
eerste helft het team bij de hand
door haar vele steals en scores.
Lions nam steeds een kleine voorsprong maar wist geen afstand te
nemen. De eerste periode eindigde in 7-3. “Vlagen van goed spel
van ons wisselden vlagen met
slecht spel af, zo bleef het spannend. Onze aanval heeft nog
wat oefening nodig maar krijgt
wel gestalte”, aldus Poppen.
In de tweede periode scoorde

Roos Ennen een mooi punt maar
blesseerde zich daar flink bij. “We
moesten zonder haar fanatieke
inbreng met zes meiden verder
maar dat mocht geen probleem
voor ons zijn. Danique Vermeulen
valt wekelijks steeds meer op
door haar positionele goede spel
en passing. Dat zie je niet op het
scoresheet maar is oh zo belangrijk voor de medespeelsters”, gaat
hij verder.
Na de 21-16 ruststand konden
de Zandvoortse dames nog een

keer flink aan de bak. Yuen Yee
Lo nam het team op sleeptouw
door geweldige inzet. De derde
periode eindigde bij 35-29. “In
het vierde kwart schakelden we
over naar een man-to-man verdediging omdat DIOS onze zonepress door had. Halverwege
de laatste periode, waarin vooral
Amber van Duijn opviel, niet met
haar scores maar wel met haar
geblokte schoten, slonk onze
voorsprong en besloten wij door
met een ‘diamond and one’ (een
man-to-man door één speler over
het hele verdedigingshelft op de
beste schutter van de tegenstanders, red.) de overwinning binnen
te halen. DIOS wilde vervolgens
gaan pressen maar toen was het
de snelle Liza Koper die excelleerde met 9 punten op rij! De overwinning was voor ons. Een prima
teamprestatie, waarin iedereen
gescoord heeft, maar we hebben
ook nog veel te verbeteren. Dat is
mooi om aan te werken”, sluit de
coach tevreden af.
Topscores Lions: Wendy Bluijs 18
en Liza Koper 13 punten.
De winterstop gaat nog niet in
voor The Lions. Komende zaterdag spelen ze nog één wedstrijd tegen het Hoofddorpse
Challengers. Gezien de stand zouden de Zandvoortse dames die
moeten kunnen winnen en dan
besluiten ze het jaar 7 van de 10
wedstrijden gewonnen.

Voetbal - dames

Coach OFC bleek ook de scheidsrechter
Het dameselftal van SV Zandvoort wacht nog altijd op de
tweede overwinning van dit tot nu toe lastige seizoen. Ondanks dat de dames zaterdag fanatiek de strijd aan gingen, kon er niet gewonnen worden van de nummer 5 OFC.
De coach van OFC bleek tevens de scheidsrechter te zijn.
Een aparte situatie die niet veel
goeds beloofde. Gaandeweg zou
blijken dat hij Zandvoort inderdaad behoorlijk tegenwerkte.
De Zandvoortse dames kwamen goed uit de startblokken en
Dominique Roode leek de verdiende 0-1 te maken. Echter de

leidsman floot tot ieders verbazing af voor buitenspel. Vlak voor
rust werd Zandvoort nog een
penalty onthouden, nadat OFC
de 1-0 had binnengeschoten.
Ondanks de frustratie over de
scheidsrechter besloten de
Zandvoortse dames na de rust
het karwei te klaren. In de 48e

minuut schoot spits Cakir de
1-1 binnen en was de spanning
volledig terug. Echter de arbiter floot alle moed weg bij de
Zandvoortse dames, die zich
keer op keer benadeeld voelden.
Toen hij een onverklaarbare vrije
trap aan OFC gaf waaruit de 1-2
viel, was dat de druppel. Hier viel
niet tegenaan te voetballen. Met
een bestolen gevoel vertrokken
de Zandvoorters uit Oostzaan.
SV Zandvoort heeft bij de KNVB
een klacht ingediend vanwege
het gedrag van de coach annex
scheidsrechter van OFC.

Al uw verzekeringen bij één assurantiekantoor.
Wij regelen het voor u.
DORSMAN.NL OF 023-5714534

Volleyballen en makrelen
De eerste zondag na Sinterklaas werd voor de 42e keer het
Prinsenhof volleybaltoernooi georganiseerd. Het was weer
een echt Zandvoorts gebeuren. Zeevisvereniging Zandvoort was ook aanwezig maar dan om makrelen te roken.

Alle deelnemende volleybalteams op één foto

Arjan de Boer van Fysiotherapie
De Prinsenhof verduidelijkt wat
het toernooi zo bijzonder maakt:
“Wat de teams verbindt is dat het
clubjes zijn die alles zelf regelen.
Alle fietsers (Dunebikers, DZWF,
MBIZ), hardlopers (QBT), volleyballers (KENAMJU, Gemeente
Ambtenaren, De Wieken), sportkampers (Sportkamp Zandvoort),
straatvoetballers (Oude Halt)
en sportieve café (Fier)-gangers
zorgden voor een gezellige sfeer
in de sporthal. De enige ‘vreumden’ waren de Amsterdammers
van Cees en Co, maar die doen al
42 jaar mee dus die horen er wel
een beetje bij.”
Wat het toernooi ook speciaal
maakt is de vaste groep mensen
die de dag vlekkeloos laten verlopen. “Van hen verdient Teun
Vastenhouw hier speciale vermelding, want hij kreeg de zware taak
om als opperspreekstalmeester op

te treden; iets wat hij de hele dag
deed zowel tijdens de wedstrijden,
als ook bij de prijsuitreiking. Hij
moest deze taak noodgedwongen
overnemen van Gert Toonen, die
gelukkig herstellend is van zijn val
en er volgende jaar hopelijk weer
bij kan zijn”, vertelt De Boer waarderend.

Makreelrokers
Het moet de fysiotherapeuten van
De Prinsenhof van het hart dat
het toernooi wel eens een opzetje zou kunnen zijn van de heren
Willem Minkman en Jeff Devos
van Zeevisvereniging Zandvoort.
“Deze mannen vangen speciaal
voor deze dag een partij makreel
die ze vervolgens schoonmaken,
in het zout zetten, roken, verpakken en aan elke deelnemer
meegeven. Topklasse gerookte
makrelen maken zij en nu weet
het hele dorp het…”, sluit De Boer
complimenteus af.

Adverteerders
Administratiekantoor K. Willemse
AnteZ B.V.
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Bloemenhandel Roel Verhoeven
Bloemsierkunst J. Bluijs
Booklidays / SSZ
Circus Zandvoort
Coro Cantoro
Creme Fresh
De Glas-Visie Zandvoort
De Haven van Zandvoort
De Zeemeermin
DierenDokters
Dierenkliniek Zandvoort
Dirck III Slijterij
Dirk van Zon
Dorsman Assurantiën
EigenWijs Makelaars
Goossens Cruquius
H. Willemse Elektrotechniek
Hans Ruardy Poelier
Hart & Ziel
Health Improvement
Health Improvement
Het Pakhuis
Huisartsen Centrum Zandvoort
Jan Frantzen
Kindercentrum Ducky Duck

La Fontanella
Nijssen Fin. diensten
Ondernemers Vereniging
Zandvoort OVZ
Paap VvE Beheer
Pedicure Zandvoort aan zee
Quatro Advies
Rabobank Haarlem
en Omstreken
Renew Clinic
Rental Valley
SB Facility Services
Schadenet Reco Heemstede
Stichting Nieuwjaarsduik
Zandvoort
Stichting Pluspunt Zandvoort
Tandprothese Zandvoort
Tasty Corner Snackhouse
Taxicentrale Fred Spronk
Totoweb
Transportbedrijf
Van der Veld
Uitvaartcentrum Haarlem
Uitvaartzorg Jessica IJzer
Vishandel Jacob Dirk
Ruizendaal
Vishandel Tel
Waasdorp vishandel
Zandvoort Makelaars
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FEESTPRIJZEN

GRATGIISNG

KOM NU INSLAAN !

1,5 LITER!

70 cl

HELE

BEZOR L
IN HEE D!
N
NEDERLA

HELE

LITER

HELE

LITER

LITER

41% KORTING!

9.99

NORMAAL 16,99

9.- GOEDKOPER! 11.- GOEDKOPER!
ELDERS 34,99

OP
=
OP

25.

99

DRIE GEWELS
Rood of Wit
Zuid-Afrika

1+1

2 HALEN =
1 BETALEN!
13,98

6.99

5.- GOEDKOPER!

ELDERS 35,99

OP
=
OP

24.

99

16.

ELDERS 21,99

^

FRIS EN
FRUITIG

STE VIG
ROOD

MASSO ANTICO
Rood of Wit
Italië

4.- GOEDKOPER!

14.

SOEPEL
ROOD

2.- GOEDKOPER!

NORMAAL 7,99

4.99

SOEPEL
ROOD

STE VIG
ROOD

MAESTRO
Sangiovese
Italië

4.99

5.99

ELDERS 6,99

ÉLKE DAG

10

euro

PER STUK

€10.€10.€10.€10.€10.€10.€24.€9.€8.-

2.-

ELDERS 3,29

OP
=
OP

A-MERKEN FRISDRANK
NERGENS GOEDKOPER!
ZOEK UIT - HELE TRAY 24 STUKS
COCA-COLA 33 CL
COCA-COLA ZERO 33 CL
FANTA RASPBERRY 33 CL
FANTA ORANGE 33 CL
FANTA LEMON 33 CL
LIPTON ICE TEA 33 CL
RED BULL 25 CL
SPA BLAUW 33 CL
7-UP 33 CL

Maak een schitterende
indruk op je gasten met
deze parelmoer glazen.

BAVARIA BIER
Ook 0,0%

HALVE LITER
NORMAAL 0,87

59

ELDERS 30,99

OP
=
OP

DRINKBEKER DISCOBAL XL
Goud, zilver of koper

50 CL

2.-

ELDERS 5,00

OP
=
OP

EEN METER GULPENER
Heerlijke Gulpener bieren

11 FLESSEN!

JACK DANIEL’S
WHISKEY
Met Coca-Cola
en glas
35 cl
ELDERS 17,99

14.99
LICOR 43
Met 2 glazen
70 cl

ELDERS 23,99

PFANNER SAPPEN
Alle smaken

HELE LITER

1.-

ÉLKE DAG

Actie geldig t/m dinsdag 17 december 2019

ALLE DRANKEN GOEDKOPER!

21.99

MEER DAN 100 OP
=
KADO-IDEEËN OP

9.99

!
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E
NOG VEEL ME
HELE TRAY
24 STUKS!

10.

9.- GOEDKOPER!

ELDERS 17,99

FRIS EN
FRUITIG

PARELMOER WIJNGLAS
Ook Champagneglas

ELDERS 17,49

99

99

25% KORTING!

ELDERS 8,99

6.

NORMAAL 19,99

99

CHATEAU BEL-AIR
Bergerac Rouge
Frankrijk

50 GOEDKOPER!

25% KORTING!

1,5 LITER!

19.99
BAILEYS IRISH CREAM
Met 2 keramische
kopjes
70 cl
ELDERS 17,99

15.99

